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УВОД 
Локална Стратегија одрживог руралног развоја је важан стратешки документ ГО 
Обреновац за период од 2012. до 2022. године, чију је реализацију финансирало Јавно 
предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац. 

Реализацију предвиђених пројектних активности спровео је истраживачки тим састављен 
од истраживача из Института за економику пољопривреде и спољних сарадника. У 
процесу израде стратешког документа, примењен је партиципативан приступ у којем 
су учествовали сви релевантни актери са територије ГО Обреновац.  

Списак учесника на изради Нацрта Стратегије одрживог руралног развоја ГО 
Обреновац за период 2012-2022. година: 
Чланови Партнерског форума: 

- Слободан Молеровић (председник) 
- Мирко Кнежевић (члан) 
- Зорана Јовановић (члан) 
- Милорад Мијаиловић (члан) 

Чланови Тима за координацију: 
- Зорана Јовановић (председник) 
- Мирко Кнежевић (члан) 
- Милорад Мијаиловић (члан) 

Чланови Радне групе за развој сектора пољопривреде: 
- Мирко Кнежевић (председник) 
- Славица Ивановић (члан) 
- Бранка Доцић (члан) 

- Михаило Стевановић (члан) 

- Драган Миловановић (члан) 

- Миливоје Лешић (члан) 

- Катарина Стевановић (члан) 

- Мирко Живковић (члан) 

Чланови Радне групе за заштиту животне средине: 
- Зорана Јовановић (председник) 
- Војин Несторовић (члан) 
- Јелена Васић (члан) 

- Марија Перишић (члан) 

- Драгана Угарковић (члан) 

- Милан Пејчић (члан) 

Чланови Радне групе из области: Социјални развој: 
- Милорад Мијаиловић (председник) 
- Драган Чолић (члан) 
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I ПРОЦЕС И ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
Израда Стратегије одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. 
година, одвија се у две фазе: 

Прва фаза: „АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА“ 

Друга фаза: „ПЛАТФОРМА, ЦИЉЕВИ И СТУБОВИ СТРАТЕГИЈЕ“ 

Овим стратешким документом обухваћене су обе фазе. Сходно томе, прва фаза 
(односно, део први) обрађује две тематске целине, а то су: 

• Социо-економска анализа стања. 
• SWOT-анализа одрживог руралног развоја. 

Друга фаза (односно, део други) се односи на више тематских области, као што су: 

 Визија, стратешки приоритети и циљеви развоја. 
 Извори финансирања пољопривреде и руралног развоја. 
 Имплементација и надзор. 

Да би се приступило реализацији одрживог руралног развоја на територији ГО 
Обреновац, потребно је да пројектне активности обједине ова два сегмента у 
јединствени стратешки документ. 

1.1.1. Циљ и значај израде стратегије развоја 
ГО Обреновац и њен рурални развој, односно политика одрживог руралног развоја су 
пред важним изазовима у предстојећем дугорочном раздобљу. У протеклих двадесетак 
година десиле су се веома крупне промене у политичком оквиру и макроекономским 
односима које су се одразиле на остале аспекте укупног живота и привређивања, како у 
Централној Србији, тако и Републици Србији у целини. Замах тржишне економије и 
тржишних принципа пословања имали су утицај и на рурални развој, а самим тиме и на 
пољопривредно-прехрамбени сектор, који је најосетљивији и по својој природи врло 
специфичан. 

Отварање према међународној заједници, а посебно јасно опредељење наше земље за 
европске интеграције, захтева ново дефинисање улоге и значаја секторa пољопривреде и 
хране. Стога процењујемо да је сада право време за израду врло јасног стратешког 
документа, који ће дати одговор на кључна питања у сектору производње хране. 

Досадашњи стратешки документи уопштено су врло мало третирали развитак руралних 
подручја, што је врло важан сегмент у укупној ЕУ пољопривредној развојној пракси, стога 
ценимо да овај сегмент мора бити саставни део целовитог документа под називом 
Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година. 
У предтранзиционом раздобљу, у Републици Србији су аграрна политика и мере за њену 
имплементацију примарно биле усмерене у развитак тадашњег друштвеног сектора. Дакле, 
државна политика у сектору пољопривреде и хране је резултирала постојањем одређеног 
броја пољопривредних комбината, као стратешких носиоца развоја укупног сектора. 

Насупрот овоме, остала су породична пољопривредна газдинства са свим ограничењима 
која је држава прописивала. Резултат су била неразвијена пољопривредна газдинства, 
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тржишно недовољно усмерена, са традиционалним технологијама, која су имала више 
социјални него економски значај. 

У педесетим годинама прошлога века, индустријализација је убрзала миграцију 
становништва из села у град, које је касније, услед пропадања великих индустријских 
система и гашења радних места, западало у специфичан вид градског сиромаштва. С друге 
стране, производни ресурси у пољопривреди нису на ваљан начин искоришћени, тако да 
велики део становништва Србије живи у доста тешким животним условима. 

Аграрна политика се окренула развоју пољопривреде на пољопривредним газдинствимама, 
а паралелно је текао процес либерализације и излагања многих субјеката озбиљнијој 
тржишној утакмици. На површину су испливале и бројне слабости у многим секторима. 

Пољопривреда Србије се отварала увођењем тржишних принципа и применом 
међународних стандарда и праксе, што је све резултирало променом поимања 
пољопривреде као значајне делатности у којој је могуће остварити профит. Промена 
односа према сектору пољопривреде је резултат непостојања адекватних радних места у 
другим секторима привреде, а заједно са трансформацијом друштвеног у приватно 
власништво и заокрет према тржишној привреди резултирали су технолошким 
вишковима, односно вишку радне снаге. 

Само по себи, пољопривреда се често истицала као једина могућност за осигурање 
егзистенцијалних услова живљења, односно сектор пољопривреде је заправо постао 
својеврсни социјални покретач. Што може имати и позитиван и негативан предзнак. 

Она ублажава социјалне тензије, али се на тај начин одржава уситњен сектор и успоравају 
нужне структурне промене. 

Имајући у виду потенцијале за развој пољопривреде и тржишну апсорпциону моћ тих 
производа, овом се сектору на територији ГО Обреновац, у наредном периоду, мора 
посветити знатно већа пажња. Сходно томе, основа за израду Стратегије могла би се 
подвести под следеће разлоге: 

• Пољопривреда на подручју ГО Обреновац, налази се у веома интензивном процесу 
промена, почевши од промене самог разумевања суштинске улоге пољопривреде за 
развој једне државе, па до нужних институционалних промена у самој ГО 
Обреновац, тако и шире, како у Централној Србији, тако и Републици Србији у 
целини. 

• Недостатак стратешког документа за планирање развојне политике - постојећи 
документи су услед динамичних промена превладани или немају довољан обухват 
да надоместе улогу и значај који треба да има документ Стратегије. 

• Потреба редефинисања аграрне и политике руралног развоја ГО Обреновац у 
складу са укупном аграрном и руралном политиком Републике Србије, како би она 
омогућила даљи дугорочно одржив пољопривредни и рурални развој и што је 
посебно важно, потреба да се та политика усклађује са захтевима међународних 
интеграционих процеса, пре свих приступања Светској трговинској организацији 
(WTO), Споразуму о стабилизацији и придруживању (SAA) и чланству у ЕУ. 

• Све наведено указује на чињеницу да се у овом тренутку пољопривреда ГО 
Обреновац заиста налази на својеврсној раскрсници и пред бројним новим 
изазовима као што су: 

- Како изградити одржив и ефикасан сектор који може бити конкурентан на 
домаћем и иностраним тржиштима? 
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- Како убрзано радити на повећању укупне пољопривредне производње, до 
оптималног коришћења расположивих ресурса с циљем да се повећа 
прехрамбена сигурност и сигурност хране? 

- Како осигурати одржив развој руралних подручја, имајући у виду све његове 
аспекте, посебно очување животне средине и побољшање животног 
стандарда сеоског становништва? 

- У ком правцу реформисати и изграђивати институције како би оне могле 
одговорити развојним потребама и захтевима ЕУ интеграција? 

- Израда стратешког документа који ће бити платформа за даље активности на 
стварању повољних услова за одрживи пољопривредни и рурални развој, 
први је предуслов у одговору на бројне изазове. 

1.1.2. Методологија израде 
Сама израда Стратегије (први део) захтева комплексан приступ и истраживање, што се 
може обезбедити само тимским радом интердисциплинарног састава. 

Ток израде Стратегије одвија се у више фаза, почев од организационих припрема, 
дефинисања задатака, успостављања одговарајуће сарадње на терену, усклађивања 
методолошких поступака и одређивања носилаца активности. Затим следи фаза 
прикупљања и сређивања информационе основе у непосредној сарадњи са званичним 
представницима локалних управа, анкетирањем развојно оријентисаних газдинстава, 
привредних субјеката и органа локалне управе, уз уважавање стратешких докумената 
вишег ранга. Даља фаза рада претпоставља детаљну анализу потенцијала, услова и 
праваца будућег развоја. При том се даje и пројекција динамике и стања глобалних 
развојних агрегата. 

Завршни послови на изради Стратегије везани су за њено представљање јавности, уз 
уважавање свих конструктивних сугестија, предлога и примедби од стране стручне и научне 
јавности и свих релевантних учесника у пољопривредној делатности, верификацију изнетих 
предлога од стране овлашћеног тела Наручиоца и Савета за израду Стратегије, те њено 
коначно усвајање. 

1.2. ИЗВРШНИ САДРЖАЈ 
Стратегија има задатак да буде основни водич који ће усмеравати акције и напоре свих 
носилаца пољопривредног и руралног развоја на територији ГО Обреновац. Истовремено, 
она је уклопљена у могућности финансијских, материјалних и људских ресурса. 

Садржај документа Стратегије (први део), изложен је у три основна поглавља. 

Прво поглавље, садржи тематску област која се односи на Процес и принципе израде 
Стратегије развоја. 

Друго поглавље, садржи тематску област која се односи на Социо-економску анализу 
стања, као реалну подлогу за идеје какав пољопривредни и рурални развој ГО 
Обреновац желимо у будућности. 

Значајно место је нашло посебно поглавље (треће) у коме се анализирају снаге, слабости, 
шансе и претње пољопривредног и руралног развоја ГО Обреновац, чији је детаљан 
приказ дат у оквиру SWOT матрице. 
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1.3. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ 
Документ „Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. 
година, у процесу своје израде прошао је све уобичајене и предвиђене фазе и поступке 
који обезбеђују да он буде заснован на реалној и критичкој анализи и оцени 
достигнутог нивоа развијености, на реалној процени ресурса, те на свеобухватној и 
респектабилној сагласности широког круга актера. Социо-економску анализу стања, 
њене налазе и оцене је уз истраживачки тим, озбиљно je разматрао и Партнерски 
форум за учешће у изради Стратегије, који је именовао директор Јавног предузеће за 
заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац. Радне групе су, 
уз оцену социо-економске анализе стања, биле прво место где су разматране идеје о 
одрживом руралном развоју ГО Обреновац, у периоду од 2012. до 2022. године. 

Сврха дефинисања визије, стратешких циљева ГО Обреновац у области руралног 
развоја, као и специфичних циљева, мера и пројеката који ће се кроз Стратегију 
одрживог дугорочног развоја имплементирати, огледа се у настојању да се овај 
стратешки документ употреби као: 

• оквир за развој и основ за коришћење расположивих финансијских средстава: 
буџетских средстава Републике, буџетских средстава града Београда, фондова 
ЕУ (Инструмент предприступне помоћи, IPA), донација појединих држава и 
програма (USAID, Светска банка); 

• основа за усредсређену међуопштинску сарадњу и јавно приватне партнерске 
односе (сарадња општина са заинтересованим привредницима, уз подршку 
финансијских институција). 

Након јавне презентације, разматрања свих заинтересираних учесника у планирању, 
оцењене су све примедбе, предлози за измене или допуне, а оно што је било могуће и за шта 
је Партнерски форум оценио да је оправдано и примењиво, уграђено је у текст Нацрта 
Стратегије одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година. 

1.4. ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ 
Један од основних принципа на којима треба да се заснива израда стратешког документа 
одрживог дугорочног развоја, као што је нпр. Стратегија одрживог руралног развоја, и то 
било којег подручја, јесте принцип партнерства у њеном дефинисању и имплементацији. 
То значи да сви релевантни актери, као што су представници локалне самоуправе, њених 
структура, предузећа, пословних удружења, коморе, невладиних организација и цивилног 
сектор, треба да буду укључени у процес доношења стратешког документа одрживог 
дугорочног развоја. 

На истим принципима, одређене су радне групе за различите секторе које су узеле учешћа у 
оцени елемената анализе стања, као и оцени перспективе одрживог руралног развоја ГО 
Обреновац за наредни дугорочни период. Стога, може се рећи да је ова Стратегија документ 
заснован на општем консензусу о жељеним достигнућима руралног развоја ГО Обреновац 
из којег јасно произилазе обавезе, не само за град Београд, на чијој се територији налази ГО 
Обреновац и њене органе и организације, него и за све субјекте унутар пословне заједнице, 
невладине организације и саме грађане. 

У току израде Стратегије, настојано је да се на сваки начин доследно примењују и остали 
принципи битни за њено доношење. Због тога је она утврђена тако да представља 
својеврстан спој обавеза свих учесника у процесу њеног доношења, у правцу њене 
имплементације, праћења и контроле тих процеса. 



Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година 
 
 

II СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА 

2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

2.1.1. Историјат 
Општина Обреновац обухвата 29 насеља распрострањених од Саве на северу дуж 
сливова Колубаре и Тамнаве према југу. Садашња насеља Општине су углавном 
новијег порекла, настала на местима ранијих насеља, и то у већини случајева од 17 
века. Од тог времена почиње смена становништва, коју изазивају разна историјска 
збивања, а завршава се почетком 20 века. 

За Обреновац је речено да има дугу прошлост, а кратку историју. Већ два века, он је 
економски, административни и културни центар овога подручја, али је најпре настао као 
сеоско насеље, смештено између Колубаре и Тамнаве, под првобитним именом Палеж. 
Тамо где је сад, на леву обалу Тамнаве премештен је после коначног ослобођења од Турака, 
након 1815. године, пошто је стари “турски“ Палеж порушен и запаљен. Писана историја га 
по тим именом помиње тек од почетка 18 века. У то време насељавали су га српски 
земљорадници и турске занатлије и трговци. За време аустријске владавине, која се на овом 
простору задржала до 1739. године, постаје окружно место Округа палешког, које је имало 
73 села. Тада је био насељен претежно Немцима, Мађарима и Јеврејима, који су му дали име 
“Цвајбрикен“, по два моста на двема рекама које су га „опасавале“. После повратка Турака, 
Палеж је изгубио улогу у администрацији. Тек 1836. године, нови, српски Палеж постаје, 
место Среза посавског, за села са леве обале Колубаре. Тада је већ био жива трговачка и 
занатлијска варош, у њему се отварају кафане и кафански, јавни живот узима све већу 
превагу над дотадашњим патријархалним породичним животом. Палеж је 1824. године 
званично добио своју основну школу, затим и цркву, а 1843. добија и пошту. 

Изразиту наклоност Књазу Милошу, учвршћену још током и после Другог српског 
устанка, а од неких чак и главом плаћену у протестима за време династијских борби и 
изгнанства Књаза, Палежани су крунисали молбом њему лично, одмах по повратку на 
престо 1859. године, да њихову варош прекрсти у Обреновац. Молба је услишена, а 
данас се датум означавања новог имена, 20. децембар (по новом календару) слави као 
дан Обреновца. Варош до краја века постепено добија и друге установе и службе: 
Месну штедионицу, Обреновачку задругу, првог лекара, прву апотеку, грађанску 
школу, Певачко друштво, Друштво Црвеног крста, а 1899. године и бању која ће му 
убрзо пронети глас по целој Србији. 

Године 1902. Обреновац је добио телефонску централу, а 1908. године у саобраћај је 
пуштена пруга Забрежје-Обреновац-Ваљево. Све то је знатно поспешило развој 
занатства и трговине, а град постаје познат као житарски и трговачки центар. 
Просперитет је настављен после Првог светског рата. Прва гимназија отворена је 1922. 
године, а све је видљивији и замах индустријализације - уз стару индустрију цигле и 
црепа, ту су парни млинови и стругаре. Електрична централа и осветљење стижу 1928. 
године, када је свечано отворена и нова пруга Обреновац-Београд. Други светски рат је 
не само прекинуо и окрунио овај узлет Обреновца и његове привреде, него је његовим 
окончањем покренуо развојне токове у сасвим другим правцима и на другачијим 
принципима, што је слику старе вароши заувек послало у историју. 

Обреновац полако стиче лик модерног града, иако је његов развој у великој мери бивао 
стихијски, као и готово свих градова у нашој земљи. Зато је развој комуналне 
инфраструктуре у граду непрекидна трка у којој се она шири, али никад довољно да 
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стигне у сваку привредну зону или „зону становања“. Ипак, Обреновац се може похвалити 
и одличним системом даљинског грејања, који топлом водом из Термоелектрана загрева 
готово све станове и пословни простор у градском подручју. И то чини врло издашно, а ни 
његов развој и ширење још нису досегли своје границе. Иначе, свој нагли привредни 
препород  доживљава почетком седамдесетих година 20 века. 

Обреновац је изгубио пругу, тачније, јавну железницу. После 60 година рада „заменила“ је 
индустријска пруга за транспорт угља до Термоелектрана “Никола Тесла“, али је у 
међувремену раширена густа мрежа путева. У граду је више од 100 улица дужине око 30 
km, њиме пролази 29 km магистралних, 74 km регионалних и 185 km локалних путева. 
Електродистрибутивна мрежа обухвата свако насеље (а зар би и смело да буде другачије у 
Општини у којој настаје више од половине укупно произведене електричне енергије у 
Србији). Дакле, постојећи привредни капацитети, будући пројекти, близина Београда, 
изградња деонице аутопута, оживљавање речног саобраћаја и, пре свега, млади и стручни 
кадрови чине изузетне предуслове за даљи просперитет Општине. 

2.1.2. Административни и географски положај 
Развијеност сваке просторне целине, од села, преко градова различитих величина, и 
конурбација као систем градова на малој просторној удаљености, међусобно сраслих и 
уједињених у велику урбану целину, до делимично рашчлањених и дезинтегрисаних 
простора, зависи у многоме од географског положаја који тај простор заузима. У току 
развоја сваке територије, а у зависности од друштвено-економских и историјско-
географских збивања у широј и ужој околини, географски положај може бити различито 
верификован. Стога постоје фазе интезивног и свестраног развоја датог подручја, као и 
периоди назадовања, када се може десити да неповољан географски положај делује као 
кочница развоја. Међутим, како је добар географски положај значајна развојна 
предиспозиција, фазе регреса или стагнације се најчешће превазилазе ревалоризацијом 
географског положаја у одређеном времену. Увећањем функционалног капацитета 
подручја јача његова гравитациона снага и мења се његов положај у хијерархији насеља, 
као и карактер просторних и функцијских односа и веза у мрежи насеља, односно процес 
урбанизације се усмерава ка том подручју. То за последицу има сталну трансформацију 
географског положаја подручја које се развија као резултанта свеукупног друштвено-
географског и историјског развоја територије у којој егзистира. 

Подручје општине Обреновац се налази у административном подручју града Београда и од 
центра града је удаљен 27 km. Са површином од 411 km2 општина Обреновац је једна од 
највећих београдских општина..1 Територија општине Обреновац има повољан географски 
положај који је природно веома хетероген и са различитим степенима повољности за 
коришћење простора. Обреновачка општина се налази у средишњем делу Доњоколубарског 
басена. На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на западу 
су огранци Поцерине, а на северу река Сава која у свом доњем току изразито меандрира. На 
карти Света простире се између 44° 30' и 44° 45' северне географске ширине и 20° и 20° 20' 
источне географске дужине. Површина Општине је 411 km² од чега је урбанизовано око 42 
km². Цела та територија гравитира ка Обреновцу, насељу које више од једног века 
представља економски, административни и културни центар овога предела. Општина је у 

                                                 
1 Стратешки акциони план (САП) Општине Обреновац 2008. - 2011., Програм Подршке ефикаснијем 
развоју општине Обреновац, Република Србија, Град Београд, март 2008. 
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оквиру Доњеколубарског басена заузимала час нешто већи, час нешто мањи део територије. 
Раније је била административно везана за Ваљево. Од 1957. године Обреновац је укључен у 
београдску заједницу општина, што му, само по себи, пружа додатне могућности за брз 
развој и свакодневни преображај од некадашње паланке у модеран град. 

Највећи део тла је изразито равничарски, док су поједини делови брежуљкасти и благо 
брдовити, према западним падинама Авале и Парћанског виса на истоку и југоистоку, и 
ка Поцерју на западу. У брдовитом делу доминира врх Буквик, у атару села Мислођин, 
висок 221 m, а најнижа тачка је на 73 m, у простору Плошће, унутар широког меандра 
Саве око атара села Забрежје. 

Обреновац се налази готово у средишту северног умерено топлог појаса, са климом 
блажом од типичне панонске, континенталне. Просечна годишња температура у овој 
области је око 11°C, лети око 22°C, а зими око -1°C, са максималним распоном који се 
креће од -28°C до 40°C. У току године количина падавина износи око 640 l/m2, у сушним 
годинама око 440 l/m2, а у кишним и до 940 l/m2. Током године падавине су изражене у 
пролеће и крајем лета односно почетком јесени. 

Обреновац је локалозован у северном делу територије истоимене општине, на месту 
где се пространо дно долине реке Колубаре, управљене од југа према северу, спаја са 
још пространијим дном Сремске удолине, у доњем току реке Саве, која се пружа од 
запада ка истоку. Наиме, Обреновац је изграђен на месту укрштања врло значајних 
магистрала: посавске, која везује западну Европу с Панонским басеном, и колубарске, 
која везује централне делове Панонског басена с јужним обалама јадранског и 
средоземног приморја. Зато Обреновац нема само локални значај, већ много шире 
географско обележје, одлике насеља на додиру и раскрсници области с различитим 
привредним одликама и на путевима кретања и размене њихових производа. 

У границама између локалних и оптималних могућности, које географски положај 
пружа територији општине Обреновац, од посебног је значаја то што се она налази у 
близини главног града Београда. За Обреновац и његово подручје Београд има велики 
значај: као снажно тржиште пољопривредно-прехрамбених производа и индустријске 
робе широке потрошње, и као значајан културно-просветни центар. С друге стране, 
Обреновац и његово подручје дају Београду широке могућности за локацију 
индустрије и индустријских насеља и подизање и проширивање рејона његовог 
локалног туризма (одмаралишта, излетишта, плажа итд.). 

Из претходног се може закључити да Обреновац и његово подручје имају веома погодан 
географски положај, који том граду и пределу, у оквиру осталих услова, пружа широку 
могућност за даљи развој. 

2.1.3. Основне карактеристике насељске мреже 
Трансфер активног аграрног становништва у неаграрне делатности и читав низ 
промена које су условљене тим трансфером, пре свега у социо-економској структури 
становништва и аграрно-географском пејзажу, је основни смисао процеса 
деаграризације који је комплементаран процесу урбанизације. 

Најчешће дефинисање процеса деаграризације као свеукупност облика напуштања 
пољопривреде од стране пољопривредног становништва коме је до тада то била једина 
активност и извор прихода, није у потпуности адекватно. Наиме, мењањем 
професионалних обележја пољопривредног становништва долази до промена и у другим 
релевантним географским обележјима сеоских насеља: демографским (смањење броја 
становника, промене у старосно-полној структури), физиономским (промена функција 
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објеката пољопривредне економије, неискоришћени стамбени објекти), функционалним 
(слаби пољопривредна функција, насеља добијају нове спољне функције). 

Резултати анализа структуре делатности становништва користе се као поуздани 
индикатори при детерминацији просторно-функцијских односа и веза, обзиром да је 
њеном променом изражена трансформација насеља. На основу тога се могу донети 
закључци о улози појединих насеља у функционалној организацији простора. Полази 
се од хипотезе да структура делатности становништва које обавља занимање директно 
зависи од функционалног капацитета и разноврсности функција центара у којима је 
оно запослено, односно да степен деаграризованости насеља становања зависи од броја 
и квалитета радних места у центрима рада. На основу параметара о односу појединих 
делатности и њихових сектора у контингенту активног становништва које обавља 
занимање, вршене су бројне класификације насеља међу којима доминирају 
функцијске типологије. Концепције из којих произилазе функцијске класификације и 
типологије насеља су инструменти за одређивање нивоа функцијско-територијалне 
хомогености њихове насеобинске структуре. Модел по коме се прате промене 
функцијских односа и веза заснован је на променама учешћа појединих сектора 
делатности у контигенту активног становништва које обавља занимање. По овом 
моделу идентификовано је девет типова насеља (Табела 1.). 

Табела 1. Услови за припадност насеља општине одређеном функцијском типу 
Функцијски тип насеља Услов 

Аграрна Ι ≥ 60% 
Аграрно-индустријска Ι > ΙΙ > ΙΙΙ 
Аграрно-услужна Ι > ΙΙΙ > ΙΙ 
Индустријска ΙΙ ≥ 60% 
Индустријско-аграрна ΙΙ > Ι > ΙΙΙ 
Индустријско-услужна ΙΙ > ΙΙΙ > Ι 
Услужна ΙΙΙ ≥ 60% 
Услужно-аграрна ΙΙΙ > Ι > ΙΙ 
Услужно-индустријска ΙΙΙ > ΙΙ > Ι 
Извор: Стаменковић, С. Бачевић, М. (1996): Географија насеља, Београд. 

Да би насеља припала одређеном функцијском типу морају задовољити одређене услове, 
изражене односом учешћа појединих сектора делатности у контингенту становништва 
које обавља занимање, где су Ι, ΙΙ и ΙΙΙ симболи за секторе делатности, и то: 

- Ι примарни сектор делатности, кога чине: пољопривреда, шумарство и 
водопривреда; рибарство; вађење руде и камена;  

- ΙΙ секундарни сектор делатности, кога чине: прерађивачка индустрија, производња 
електричне енергије, гаса и воде; грађевинарство; 

- ΙΙΙ терцијарни сектор делатности, кога чине: трговина на велико и мало, поправка; 
хотели и ресторани; саобраћај, складиштење и везе; финансијско посредовање; 
образовање итд. 

Према резултатима Пописа становништва из 1991. и 2011. године уочљива је 
трансформација функцијског типа насеља општине Обреновац из индустријско-
услужног ка услужно-индустријском типу. Модел по коме се прате промене 
функцијских односа и веза заснован је на променама учешћа појединих сектора 
делатности у контингенту активног становништва које обавља занимање. Наиме, 1991. 
године секторска структура запослених је била следећа: 22,8% у примарном сектору; 
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35,7% у секундарном сектору; 29,8% у терцијалном сектору.2 Сходно овом моделу 
идентификовано је да је, посматрано на нивоу целе Општине, највећи део становништва 
запослен у секундарном сектору, затим у терцијарном, а најмање у примарном сектору, 
што означава припадност индустријско-услужном функцијском типу насеља. Међутим, 
најновији подаци (Табела 2.) указују на транзицију ка услужно-индустријском 
функцијском типу насеља, будући да је највеће учешће запослених евидентирано у 
терцијалном сектору, затим у секундарном, а најмање у примарном сектору.3  

Табела 2. Запослени по секторима делатности у општини Обреновац у 2010. години 

Сектори делатности 
Број 

запослених* 
у хиљадама 

Структура 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 0 2,5 
Рибарство 0 0,0 
Вађење руда и камена 0 0,1 
Прерађивачка индустрија 1 9,0 
Производња електричне енергије, гаса и воде 2 16,7 
Грађевинарство 0 2,8 
Трговина на велико и мало, поправка 1 5,3 
Хотели и ресторани 0 0,5 
Саобраћај, складиштење и везе 3 18,8 
Финансијско посредовање 0 0,2 
Послови с некретнинама, изнајмљивање 0 1,4 
Државна управа и социјално осигурање 0 1,2 
Образовање 1 7,3 
Здравствени и социјални рад 1 6,7 
Друге комуналне, друштвене и личне услуге 0 2,6 
Укупно 10 75,1 
Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011. 
Напомена*. Обухваћени су запослени у привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, 
организацијама и малим привредним друштвима (до 50 запослених) који нису обухваћени редовним 
полугодишњим истраживањем, а који су добијени оценом из Анкете за допуну полугодишњег 
истраживања о запосленима. Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и 
запослени код њих имају учешће од 24,9%. 

У процесу социо-економског преображаја територије општине Обреновац, који је 
заснован на просторној и социјалној покретљивости становништва, смењују се 
различите фазе урбанизације, што се манифестује демографским, физиономским и 
функционалним променама сеоских и градских насеља. Унутар територије Општине, 
по појединим просторним целинама постоје разлике у видовима и степену 
урбанизованости, условљене пре свега транзиционом фазом развоја града под чијим 
утицајем се одвијају. 

Урбанизациони токови и облици њиховог испољавања су различити у насељима која 
имају дужи континуитет урбанизованости у односу на она која су у почетном 
развојном стадијуму. Њих детерминише у великој мери и низ спољних фактора, од 
којих је посебно значајан положај и улога насеља у просторној функционалној 
организацији општине Обреновац и Републике Србије. 

                                                 
2 Попис становништва, Активност и делатност, подаци по насељима, РЗС, Београд, 1991. 
3 Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011. 
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Градска насеља као жаришта процеса урбанизације детерминишу његов карактер и 
интезитет, односно правце ширења. Наиме, процес урбанизације се шири у простор на 
различите начине: 

- дифузијом из једног центра и стварањем поља урбанизованих насеља; 
- дифузијом преко новоформираних урбаних језгара (субурбија) у ближој и даљој 

околини средишњег града; 
- комбинованом дифузијом преко урбанизованих поља и субурбаних центара. 

На територији Општине заступљен је искључиво први начин дифузије овог процеса. 
Урбанизација се шири у простор као иновациони процес, а обзиром да је град, као центар 
раста и развоја различитих сектора делатности, исходиште иновација, односно нових социо-
економских, технолошких и културних токова које емитује у околину, он у највећој мери 
утиче на њену трансформацију. 

Према просторном плану општине Обреновац, основу предлога концепције будућег 
развоја и организације мреже насеља и центара чине заједнице насеља (групације насеља у 
гравитационој зони већег и значајнијег сеоског, мешовитог или градског насеља). Наиме, 
заједнице насеља (Табела 3.) представљају функционални облик у просторној 
организацији система насеља и центара у смислу стварања комплементарних интереса за 
развој група насеља и читавог подручја.4 

Табела 3. Пројекције основних података по заједницама насеља 

Број 
становника 

Саобраћајна 
удаљеност 

(km) Заједнице насеља 
(самостални 
центри)* 

2002. 2017. 

Индекс
раста 
2017./ 
2002. 

Број 
насеља
ГПЦ 

Површина
ГПЦ 

(у km2) 

Густина 
насеље- 
ности 

(ст/km2) 
2017. 

ЦЗН 
- 

ОЦ 

ОЦ  
- 

Београд 
Обреновац 34.328 41.786 121,72 7 7.832 533 - 28 
Барич 8.251 10.181 123,39 2 2.534 402 4 - 

Грабовац 6.112 6.211 101,61 5 9.224 67 11 - 
Дражевац 4.096 4.321 105,49 5 6.379 68 13 - 
Звечка* 6.138 7.386 120,33 1 1.934 381 4 - 
Скела 4.423 4.986 112,72 4 5.454 91 12 - 

Стублине 7.627 9.046 118,60 5 7.829 115 10 - 
Извор: Просторни план општине Обреновац, Скупштина градске општине Обреновац, VI-13 бр. 350-416 
од 29. маја 2007. године. 
Напомена: ЦЗН-центар заједнице насеља ГПЦ-гравитационо подручје центра; ОЦ-општински центар. 

Модел за детерминацију степена урбаности насеља, посматрано на нивоу целе Општине, 
показује да су насеља више урбанизована. Градски центар и приградска насеља одликује 
градска урбанизованост. Сеоска се насеља налазе на прагу урбаности, а нека од њих су 
изразито рурална. (Табела 4.). 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Просторни план општине Обреновац, Скупштина градске општине Обреновац, VI - 13 бр. 350-416 од 
29. маја 2007. године. 
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Табела 4. Степен урбаности насеља на територији општине Обреновац 

Подручје 
Пољопривредно 
становништво у 
укупном (%) 

Домаћинства без 
пољопривредног 
газдинства (%) 

Радници у 
активном ст. које 
обавља занимање 

(%) 

Степен 
урбанизованости 

Обреновац 15,2 60,0 68,3 Више урбанизована 
Градско 1,3 90,5 85,7 Градска 
Приградска 5,9 67,9 78,8 Градска 
Остала(сеоска) 32,7 27,5 47,3 На прагу урбаности 
Баљевац 30,8 25,6 56,8 На прагу урбаности 
Барич (п) 2,0 76,1 86,1 Градска 
Бело Поље (п) 5,7 75,7 76,6 Градска 
Бргулице 27,3 29 56,5 На прагу урбаности 
Бровић 37,0 19,2 49,3 На прагу урбаности 

Велико Поље 34,2 32,2 48,1 Мање 
урбанизована 

Вукићевица 47,5 17,1 34,7 Рурална 
Грабовац 39,5 22,5 35,8 Рурална 
Дражевац 35,6 18,7 43,6 Рурална 
Дрен 37,3 23,8 36,4 Рурална 
Забрежје (п) 5,5 70,2 77,8 Градска 
Звечка (п) 6,8 61,6 78,5 На прагу урбаности 
Јасенак 30,4 24,8 43,5 Рурална 
Конатице 36,4 16,4 42,2 Рурална 

Кртинска 29,6 36,5 56,9 Мање 
урбанизована 

Љубинић 54,0 8,6 34,1 Рурална 
М.Моштаница 11,5 43,3 75,9 На прагу урбаности 
Мислођин (п) 15,9 49,1 63,6 На прагу урбаности 
Обреновац (г) 1,3 90,5 85,7 Градска 
Орашац 49,5 15,3 36,2 Рурална 
Пироман 29,9 25,8 46,5 На прагу урбаности 
Пољане 44,5 6,2 33,7 Рурална 
Ратари 32,4 40,4 55,3 На прагу урбаности 
Рвати (п) 5,0 75,6 77,7 Градска 
Скела 28,0 28,8 51,2 На прагу урбаности 
Стублине 17,7 44,9 65,0 На прагу урбаности 
Трстеница 46,5 13,5 32,9 Рурална 
Уровци 15,8 48,7 60,6 На прагу урбаности 
Ушће 42,5 13,7 37,5 Рурална 
Извор: Попис становништва, Активност и делатност, подаци по насељима, РЗС,  Београд, 1991.; Попис 

становништва, Пољопривредно становништво, подаци по  насељима, РЗС, Београд, 1981 и 1991. 
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2.2. МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И УЛОГА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
АГРОИНДУСТРИЈЕ У ЕКОНОМИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ 

2.2.1. Макроекономска кретања 
Ефикасност у реализацији постављених циљева и мера дефинисаних Стратегијом 
одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012 - 2022. годинe, зависиће у 
значајној мери од нивоа постигнуте макроекономске стабилности у периоду њене 
имплементације. Процењује се да ће тај период, по свему судећи, на макроекономском 
нивоу бити обележен већим или мањим степеном нестабилности и повезан са 
многобројним ризицима. На то указују остварена економска кретања у периоду 
транзиције која су додатно оптерећена последицама светске економске кризе која је 
почела крајем 2008. године, и још увек траје. Криза у свету, иницирана колапсом на 
тржишту некретнина у САД, захватила је финансијски сектор, а затим се прелила и на 
реални сектор, што је довело до глобалне рецесије и смањења економске активности, 
односно пада производње и извоза, неликвидности, смањењa запослености, пада 
животног стандарда и раста сиромаштва. Криза је изазвала пад свих макроекономских 
агрегата и индикатора, свих земаља у свету. Економија у свету још увек није успела 
да се ослободи терета претходне кризе, а убрзо у 2011. години уследила је и нова 
криза, позната као криза јавног дуга. По свему судећи, ова криза је много озбиљнија, а 
процес опоравка биће дуг, веома спор и неизвесан, праћен продубљивањем спољно-
трговинског дефицита, нестабилношћу девизног курса, малом акумулацијом капитала, 
већим инвестиционим ризиком и неликвидношћу привредног амбијента. Сви ови 
аспекти додатно ће утицати на слабљење домаће економије која је већ веома крхка. У 
Табели 5. дата су основна макроекономска кретања у периоду 2008 - 2010. годинe. 

Табела 5. Основна макроекономска кретања у периоду 2008 - 2010. годинe 

Параметри 2008. 2009. 2010. 

БДП, млрд ЕУР 32,7 28,9 28,6 

БДП, реалан раст у % 3,8 -3,5 1,8 

Инфлација, крај периода 6,8 6,6  10,3 

Курс РСД/ЕУР просек периода 81,44 93,95  102,94 

Стране директне инвестиције, % БДП 5,6 4,8  3,0 

Незапосленост, % 13,6 16,1 19,2 

Фискални дефицит, % БДП -2,6 -4,5  -4,6 

Јавни дуг, % БДП 26,3 32,9  41,4 

Спољни дуг, % БДП 64,6 77,9  83,5 

Извор: Републички завод за статистику, Министарство финансија и Народна банка Србије 

На основу остварених негативних варијација у кретању већине посматраних 
макроекономских параметара у периоду 2008-2010. годинe,  може се закључити да је 
макроекономско окружење нестабилно. Једине две позитивне промене су умерени раст 
БДП од 1,8% у 2010. години, после пада од 3,5% у 2009. години, и смањења инфлације 
за 0,2% у 2009. у односу на 2008. годину, што је недовољно с аспекта постизања 
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макроекономске стабилности. За излазак из кризе потребна су институционална и 
економско-политичка прилагођавања која би довела до промене понашања потрошача 
и инвеститора5. Држава има кључну улогу због колапса тржишта и из тога проистеклог 
неповерења међу учесницима на тржишту. Наиме, неосновано је гледиште да тржиште 
само може да реши кризу коју је изазвало уз краткорочне губитке. Без интервенције 
државе и институционалног прилагођавања не може се повећати ефикасност и 
стабилност тржишта, али и квалитета економске политике. 

Када је у питању наша земља, економија неће моћи да функционише без озбиљних 
тешкоћа и наредних година, због дубоких структурних проблема, па и функционалних 
слабости, чије отклањање захтева адекватно економско знање и политичку вољу, али и 
време и трошкове. Приликом разматрања концепта дугорочног друштвено-економског 
развоја Србије требало би имати у виду, да се привреда Србије свих ових година 
суочавала са три структурна проблема, који су се неповољно одражавали на будући 
економски раст и развој земље, а то су: 

1. већа потрошња од производње, односно више се троши него што се ствара, и 
стварање све већег дефицита који је финансиран оствареним приходима од 
приватизације и задуживањем у иностранству; 

2. низак ниво образовања, недовољна финансијска улагања у људски капитал, 
науку и технолошки развој земље, и недовољно развијена инфраструктура; 

3. убрзано демографско старење, односно депопулација становништва земље. 

У наредном периоду, као основни изазови економске политике биће постизање 
макроекономске стабилности, али и одржавање исте, затим повећање учешћа извоза у 
бруто домаћем производу, смањење јавне потрошње и уравнотежење фискалног 
дефицита, смањење незапослености и инфлације. Такође, требало би додати и 
стремљења ка остваривању одрживог економског раста као новог развојног модела. 
Основни предуслов за прелазак на нов модел раста је јачање конкурентности домаће 
економије, а неопходан услов је постизање и одржавање макроекономске стабилности, 
али и успостављање и развој интензивног партнерства и дијалога између привреде и 
државних институција.  

У циљу јачања конкурентности домаће економије, у наредном периоду инвестиције би 
требало усмерити у реални сектор, односно у инфраструктуру и производњу за којом 
постоји тражња на иностраном тржишту. Аграрни сектор је, свакако, приоритет, а 
стабилно макроекономско окружење неопходан услов за остварење тог приоритета. 
Приближавање Европској унији и стицање статуса земље кандидата за чланство, 
посебно ће значити пољопривреди с аспекта могућности коришћења одређених средства 
Инструмента за претприступну помоћ (пета компонента IPA фондова), намењених 
подршци пољопривреди и руралном развоју, у циљу постизања одрживости.  

2.2.2. Друштвени производ 
Друштвени производ (скр. ДП) представља развојну снагу економије, односно 
привреде сваке земље, па самим тим ближе детерминише степен њене развијености. 
Реч је о показатељу који евидентира све доприносе стварању прихода и аутпута 
одређене земље6. Град Београд као главни град Републике Србије, представља 
трговачки, индустријски, туристички, саобраћајни, финансијски, културни, научни и 
                                                 
5 Бошњак Маринко (2011): Глобална финансијска и економска криза 2007-2010. и њен утицај на 
привреду и финансије Србије, Министарство финансија Републике Србије, Београд, стр. 4.  
6 Мера аутпута одређене земље одређена је тржишном вредношћу свих облика потрошње финалног производа.  
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образовни центар са 44.740 привредних друштава, што чини 39,5% привредних 
друштава Србије и 55.000 предузетника. С обзиром на то, и учешћем од преко 30% у 
ДП Републике Србије, град Београд има кључну улогу када је реч о привредном 
животу наше земље. Значајан допринос економском потенцијалу града Београда, 
односно расту ДП града дају привредни субјекти из различитих економских сфера који 
су позиционирани у ужем центру града и приградским општинама. Привредни 
субјекти представљају најзначајније учеснике у промету роба и услуга на тржишту, а 
највећи део ДП ствара се, управо, путем њихове економске активности. Последњих 
година светска економска криза испољена кроз рецесију привреде и смањење 
економске активности утицала је на промену снаге и смањење броја привредних 
субјеката широм наше земље. 

Према подацима из 2009. године, објављеним на интернет адреси http://www.beograd.rs, 
општина града Београда са највећим бројем привредних друштава и предузетника је 
Нови Београд (укупно 16.331). Општина Сопот има најмањи број привредних друштава 
(177), а општина Барајево предузетника (945). У општини Обреновац регистровано је 
635 привредних друштава и 1.872 предузетника, па се по броју привредних субјеката, 
налази скоро на самом дну лествице, међу градским општинама, попут Сопота, 
Барајева, Сурчина и Младеновца. Другим речима, општина Обреновац има веома мали 
број привредних субјеката у односу на остале општине града Београда, што свакако 
може да представља ограничавајући фактор у погледу повећања ДП на нивоу 
општине, али и учешћа ове општине  у стварању укупног ДП града Београда. 

Последњи исказани подаци о кретању ДП односе се на 2005. годину. Наиме, од 2007. 
године дотадашња истраживања ДП су обустављена од стране Градског завода за 
информатику и статистику, ради усклађивања методологије израчунавања БДП са 
Републичким заводом за статистику Србије, због чега подаци након 2005. године нису 
доступни. У периоду од 2001. до 2005. године, ДП на нивоу града Београда бележио је 
динамичан и сталан раст, са просечном годишњом стопом раста од 5,6%. У 2005. 
години, у ДП града Београда највеће учешће имале су две привредне делатности, а то 
су трговина на велико и мало (34%) и прерађивачка индустрија (22%). За ове две 
делатности може се рећи да представљају покретачку снагу економског развоја града 
Београда. Такође, уочене су и одређене промене у привредној структури, где све већи 
значај добија терцијарни сектор у односу на индустрију. 

Иначе, ако се посматра структура по секторима делатности који учетвују у стварању 
ДП општине Обреновац, на првом месту је производња електричне енергије са 
учешћем од око 50%, затим следи пољопривреда са око 16%, па прерађивачка 
индустрија, трговина, саобраћај, грађевинарство и др. Доминантан облик својине у 
стварању ДП је државна својина  са учешћем од око 52%. У оквиру приватне својине, 
доминантно учешће имају газдинства и радње у приватној својини са око 22%, док 
предузећа имају учешће од око 18%. 

Зависно од развијености општина града Београда, варира и износ ДП. Генерално 
посматрано, општине града Београда које традиционално највише доприносе формирању 
ДП града су Нови Београд, Земун, Палилула, Стари град и Савски венац, при чему се 
њихов удео током времена мењао. У формирању ДП града Београда највећи значај има 
општина Нови Београд, чије је учешће у 2005. години износило 21,7%, што је значајан 
пораст у односу на 2001. годину, када је учешће ове општине износило 16,0% (Табела 
6.). Општина Нови Београд је једина општина, од свих посматраних, која је остварила 
веома значајан раст учешћа у периоду 2001-2005. године, за чак 5,7%. 
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Табела 6. Учешће општина у ДП града Београда у периоду 2001-2005. година (у %) 
Општина 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 
Барајево 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 
Вождовац 6,5 6,4 6,1 6,2 6,8 
Врачар 7,3 7,1 7,3 7,4 6,7 
Гроцка 2,1 1,7 1,5 1,5 1,4 
Звездара 4,4 4,7 5,4 4,5 5,0 
Земун 11,1 10,3 10,0 9,5 11,3 

Лазаревац 4,5 5,0 5,0 4,6 4,9 
Младеновац 2,1 1,7 1,4 1,5 1,5 
Нови Београд 16,0 18,5 20,2 22,5 21,7 
Обреновац 2,4 2,9 2,6 3,4 3,0 
Палилула 11,7 10,1 9,6 9,3 10,2 
Раковица 2,4 1,8 2,0 1,7 1,6 

Савски венац 9,0 10,4 9,4 10,5 9,1 
Сопот 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 

Стари град 14,0 12,9 12,9 11,7 10,3 
Чукарица 5,1 5,2 5,3 4,7 5,3 

Извор: Општински годишњак за период од 2001-2005. године, Републички завод за статистику, Београд. 

Општине Земун, Палилула, Стари град и Савски венац, такође, имају велики значај у 
формирању ДП града Београда, али показују тенденцију смањења учешћа. Општина 
Земун је до краја 2004. године бележила смањење учешћа у стварању ДП града 
Београда, да би се у 2005. години вратила на ниво који приближно нивоу учешћа из 
2001. године. Општина Палилула, која је 2001. године учествовала са 11,7% у 
формирању ДП града Београда, имала је смањење за 1,5% у односу на 2005. годину 
(10,2%). Општина Стари град, такође, показује тенденцију смањења учешћа у 
формирању ДП града Београда, тако да је њено учешће са 14,0% (2001. година) 
смањено на 10,3% (2005. година). Општина Стари град је једина општина, од свих 
посматраних, која је остварила веома значајно смањење учешћа у периоду 2001-2005. 
године, за чак 3,7%. Општину Савски венац карактерише наизменични раст и пад 
вредности учешћа током посматраног периода, али без значајнијих осцилација. 

Општина Обреновац припада групи општина као што су Барајево, Сопот, Гроцка, 
Младеновац и Раковица, које најмање доприносе стварању ДП града Београда (Графикон 
1). Ако се анализира 2005. година, од претходно поменутих општина, општина Обреновац 
има највеће учешће у ДП града Београда (3%). У периоду 2001-2005. година, општина 
Обреновац повећала је учешће у ДП града Београда за 0,6%, али то је и даље недовољно с 
аспекта даљег економског развоја Општине. Уколико се направи компарација са 
окружењем које чини тзв. „секундарна периферија” града Београда (према подацима из 
2005. године), веома интересантан податак је да општина Лазаревац има учешће у 
стварању ДП града Београда (4,9%) које је веће од збира учешћа општине Обреновац (3%) 
и Младеновац (1,5%). Оваква констатација могла би да послужи као репер за поређење и 
редефинисање постојећих развојних опредељења од стране локалне самоуправе када је у 
питању будући економски развој општине Обреновац. 
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Графикон 1. Учешће општина у ДП града Београда у 2005. години (у %) 

 
Извор: Обрада података на основу интерних података РЗС, Београд. 

У том погледу на основу реалног сагледавања и антиципирања стања у кретању 
фактора окружења као мере које су стратешки развојно опредељене у функцији 
будућег раста ДП општине Обреновац, могу се дефинисати: 

(1) процес реструктурирања укупног привредног амбијента и диверсификације 
структуре делатности; 

(2) подстицај развоја приватног предузетништва, и јачање сектора малих и 
средњих предузећа кроз институционалне и финансијске облике подршке; 

(3) укрупњавање капитала и формирање индустријских зона; 

(4) организовање и удруживање индивидуалних пољопривредних произвођача. 

2.2.3. Улога пољопривреде и агроиндустрије у општинској економији 
Према развојном документу Србија 2020 - Концепт развоја Републике Србије до 2020. 
године, који је стратешки опредељен у складу са актуелним процесом приступања 
Европској унији, пољопривреда у нашој земљи, поред индустрије и енергетског 
сектора, има велики значај у економском развоју земље. Процес реструктурирања 
целокупног привредног амбијента, па и аграра је неминовност, а с обзиром да су 
пољопривреда и агроиндустрија развојна шанса Србије у функцији одрживог руралног 
развоја, општина Обреновац требало би да посвети посебну пажњу овим питањима у 
наредном периоду. Стварањем адекватних и одрживих услова за развој пољопривреде 
и агроиндустрије кроз мултифункционални приступ подстичу се развојне активности 
које у руралним подручјима доприносе побољшавању услова и квалитета живота 
становништва. 

Пољопривреда и агроиндустрија требало би да имају већи значај, па и улогу у 
општинској економији, с обзиром да постоје веома повољни природни услови (клима, 
рељеф) и ресурси (земљиште). За пољопривреду се може рећи да је неискоришћен 
развојни ресурс општинске економије, будући да мало доприноси економском развоју 
оппштине Обреновац у односу на расположиве капацитете и потенцијале 
пољопривредних површина. Када је реч о агроиндустрији, односно прерађивачкој 
индустрији постојећи капацитети нису довољно искоришћени због мале инвестиционе 
активности  и акумулације капитала, али и приватизације која није ваљано спроведена. 
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Формирањем 2010. године агрокластера „Обреновац” успостављен је нови развојни 
елемент предузетничке инфраструктуре са 13 међусобно повезаних регистрованих 
пољопривредних газдинстава, привредних друштава, предузетника, задруга и 
удружења, а у циљу унапређења и подстицања даљег развоја пољопривреде и 
агроиндустрије. Кроз овакав приступ смањују се трошкови пословања, повећава се 
продуктивност рада и лакше се приступа тржиштима, чиме се олакшава пласман 
производа и услуга. Такође, повећава се могућност за сарадњу, стварају се локални 
ланци набавке, остварују специјализоване услуге и развија иновативност у различитим 
сегментима агро-прехрамбеног пословања. Другим речима, активности у оквиру 
агрокластера допринеће повећању конкурентности његових чланова, настајању нових 
малих и средњих предузећа, предузетничких радњи и регистрованих пољопривредних 
газдинстава, као и смањењу незапослености у општини Обреновац7. 

После производње електричне енергије, пољопривреда је друга, а прерађивачка 
индустрија трећа по значају привредна грана која доприноси стварању друштвеног 
производа општине Обреновац. Међутим, учешће обе гране привреде у стварању 
друштвеног производа је мало, с обзиром на расположиве потенцијале, па се може 
рећи да су пољопривреда и агроиндустрија недовољно развијени на овом подручју. 
Наиме, према подацима из 2005. године8, учешће пољопривреде у стварању ДП на 
нивоу општине Обреновац износило је 16%, а прерађивачке индустрије 8,8%9. Према 
подацима из 2009. године, учешће пољопривредних површина у укупној површини 
општине Обреновац износило је 74,6% или 30.404 ha. У укупном пољопривредном 
земљишту највеће учешће имају оранице и баште, а у структури ораничне површине 
највеће учешће имају житарице и сточно крмно биље. У ратарству су заступљени 
пшеница, кукуруз и детелина. У сточарству су заступљени говедарство и свињарство. 
Релативно је развијена и повртарска производња. Такође, близина тржишта града 
Београда за пласирање пољопривредних и прехрамбених производа представља добру 
основу за развој пољопривреде и агроиндустрије у општини Обреновац. 

Полазна и основна концепција развоја пољопривреде у општини Обреновац требало би 
да буде формирање и развој пери-урбане пољопривреде10, где би приградски 
капацитети и потенцијали добили на значају у формирању производне оријентације 
тржишног карактера са значајним економским, социјалним и еколошким ефектима на 
унапређење квалитета живота. У том контексту, требало би имати у виду просторни 
размештај пољопривредне производње (Слика 1.) с аспекта четири подручја (рејона), а 
то су ратарско-сточарски рејон, сточарско-воћарски рејон, подручје неповољних 
утицаја и подручје претежно окућничке пољопривреде. 

 

                                                 
7 http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1356892  
8 Последњи исказани подаци о кретању ДП односе се на 2005. годину. Наиме, од 2007. године 

дотадашња истраживања ДП су обустављена од стране Градског завода за информатику и статистику, 
ради усклађивања методологије израчунавања БДП са Републичким заводом за статистику Србије, 
због чега подаци након 2005. године нису доступни. 

9  Општински годишњак за 2006. годину, Републички завод за статистику, Београд. 
10 Пери-урбану агропривреду  карактерише производња меса, млека, јаја, воћа, поврћа, итд., односно 
производња пре свега свежих намирница за снабдевање градског тржишта, али и за извоз, на 
породичним газдинствима и капитално интензивним фармама које су највећим делом лоциране у 
периферним подручјима градова (тржишно оријентисана и интензивно-конвенционална 
пољопривредна производња са значајним економским, социјалним и еколошким ефектима на 
унапређење квалитета живота у градовима) - Сарић Радојица, Хамовић Владана, Катић Бранко 
(2010): „Урбана агропривреда и одрживо обликовање отворених простора градова“, часопис 
„Индустрија“, Економски институт - Београд, број 3/2010 (јул-септембар), стр. 33. 
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Слика 1. Просторни размештај пољопривредне производње 
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К
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64202 8 km

 
Извор: Локални еколошки акциони план градске општине Обреновац, стр. 60. 

Позитивне карактеристике које издвају општину Обреновац од већине београдских 
општина, када је у питању полазна основа за стратешко планирање будућег развоја аграрног 
сектора, могу се представити кроз систематизацију постојећих резултата истраживања у 
Стратегији развоја пољопривреде града Београда до 2015. године, реализованој од стране 
Института за економику пољопривреде Београд 2010. године: 

1. друга Општина по учешћу пољопривредних површина у укупним 
пољопривредним површинама града Београда; 

2. друга Општина по значају за формирање друштвеног производа пољопривреде 
града Београда; 

3. значајно учешће крупних поседа (већих од 8 ha) у периферном подручју  
представља добру основу за развој пери-урбане пољопривреде; 

4. значајно учешће пољопривредног становништва у укупном становништву, 
висок проценат регистрованих активних газдинстава и значајан број 
индивидуалних пољопривредних произвођача; 

5. задовољавајућа структура пољопривредних газдинстава према величини поседа, 
посебно када су у питању поседи средње величине у односу на републички ниво; 

6. старосна структура на пољопривредним газдинствима је релативно повољна 
са задовољавајућим учешћем оних који приходе остварују искључиво од 
пољопривредне производње у односу на просек града Београда. 

Свакако, да би аграр требало да буде једна од значајних компаративних предности 
општине Обреновац, кроз пратећу прехрамбену индустрију, а развој пољопривреде и 
агроиндустрије заснован на: 

 повећању аграрног буџета; 
 знању, коришћењем савремених достигнућа у области науке и технологије; 
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 специјализацији производње, али и укрупњавању поседa како би се квалитет и 
обим производне активности подигао на што већи ниво; 

 преради пољопривредних производа вишег степена финализације кроз мала 
породична газдинства руралних подручја; 

 стратешком удруживању произвођача кроз различите видове пословне 
кооперације и реонизацији пољопривредне производње; 

2.2.4. Број, структура и демографске тенденције становништва 

2.2.4.1. Промене у броју становника 
У периоду 1948-2002. година број становника на подручју општине Обреновац се 
увећао са 41.024 на 74.079, и то у самом граду, који је истовремено и општински центар 
са 4.677 на 24.330, у приградским насељима са 8.041 на 21.451, док је у осталим сеоским 
насељима евидентна стагнација. Након интензивног популационог раста 70-тих и 80-
тих година, који је у непосредној вези са изградњом индустријских постројења и 
отварањем радних места, током 90-тих је пораст био знатно мањи.  

Основни контингенти становништва по Попису 2002. су следећи: 

- укупно: 70.975 становника; 

- деца предшколског узраста (испод 7 година): 4.739; 

- деца обавезног школског узраста (7–14): 6.629; 

- радни контингент: 48.397; 

- жене у фертилном периоду (15–49): 17.644; 

- становништво старо 65 и више година: 10.847; 

- удео радног контингента у укупном (%): 68,19; 

- удео становништва старог 65 и више година у укупном (%):15,28.  

Посматрано по међупописним периодима у градском центру најинтензивније повећање 
броја становника било је у периоду 1961-1971. година., а најслабије у периоду 1991-2002. 
година. У приградским насељима у периоду 1971-1981. година најинтензивније је 
повећање, а најслабије у периоду 1991-2002. година., а у сеоским насељима је само у 
првим послератним годинама забележено незнатно повећање. Период 60-тих и 70-тих 
година је карактеристичан по напуштању села и миграцији становништва у градове, а од 
80-тих година наступа период стагнације броја становника. 

У последњој деценији становништво се повећавало у насељима јужно од градског центра 
(Бело Поље, Мислођин, Барић, Мала Моштаница, Велико Поље, Звечка и Стублине), као 
и у насељима Ратари и Бргулице (Карта 1.). Пораст броја становника је вероватно 
највећим делом последица насељавања становништва избеглог из Хрватске, Босне и 
Херцеговине и са Косова и Метохије. Претпоставка је да се због нижих цена земљишта и 
објеката највећи број избеглог становништва населио у рубним општинама, односно 
подручјима где су земљиште и некретнине били испод просечних цена. Просторни 
распоред промена броја становника показује да насеља односно зоне у околини депонија 
нису биле посебно привлачна места за насељавање. Један број насеља у окружењу обе 
депоније, губе становништво (Кртинска, Грабовац, Трстеница, Љубинић, Вукићевица, 
Бровић, Пироман). Изузетак је насеље Ушће, које је повећало број становника, као и 
насеља Скела и Дрен која и даље стагнирају у погледу броја становника.  
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Укратко, обележја промена у броју становника на подручју општине Обреновац су 
следећа (Графикон 2. и 3.):  

• интензиван раст становништва у граду (општинском центру) Обреновцу, који је 
поред управно-административне функције и пословни центар великог 
енергетског комплекса;  

• раст становништва у селима која су у контакној зони општинског центра 
(приградска) где се посебно издвајају Барич, Бело Поље, Звечка, Рвати и 
Мислођин;  

• опадање броја становнка у сеоским насељима која се налазе у периферном 
простору општине (Орашац, Вукићевица, Љубинић, Трстеница). 

Графикон 2. Број становника у општини Обреновац 
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Извор: Завод за статистику Републике, Србије, Попис становништва 1971-2002. 

 

Графикон 3. Индекс промене броја становника у периоду 1971-2002.година (по 
десетогодишњим периодима) 
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Извор: Завод за статистику Републике, Србије, Попис становништва 1971-2002. 
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Карта 1. Индекс промене броја становника у периоду 1991-2002.године 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1971-2002 

2.2.4.2. Промене у броју домаћинстава  
Број домаћинстава у периоду 1948-2002. година повећан је са 8.800 на 23.856 
(22.725)11, тј. за 15.026 (13.931) или просечно годишње за 279 (258) домаћинстава.12  

Са индексом раста од 271,1 (258) и просечном годишњом стопом од 17,1‰ (16,4‰), 
домаћинства су на овом подручју бројчано брже расла од просека Централне Србије 
(стопа 12,9‰). Домаћинства према броју чланова, по Попису 2002., имају следећу 
структуру: са 1 чланом 4.102 домаћинстава; са 2 члана 5.381; са 3 члана 4.255; са 4 
члана 5.235; са 5 чланова 2.099; са 6 чланова 1.166; са 7 чланова 389; са 8 чланова 121, 
са 9 чланова 45; са 10 и више чланова 43.13 Уочљиво је да је просечан број чланова 
домаћинства у општини Обреновац 3,09, односно да су најбројнија домаћинства са 3 члана.  

Правци и темпо кретања броја домаћинстава и становништва знатно се разликују. Раст 
броја домаћинстава у свим међупописним периодима био је бржи од раста 

                                                 
11 Због измене дефиниције и начина пописивања домаћинства у односу на претходне пописе 
евидентиране су велике промене (пораст) броја домаћинстава што је условило и знатно опадање 
просечне величине домаћинства, што онемогућава упоређивање са подацима из претходних пописа. Због 
тога је урађена корекција броја домаћинстава у 2002. години дељењем укупног становништва 2002. 
години са средњом вредношћу просечних величина домаћинстава у 1991. и 2002. години. Број у загради 
представља овако израчунати број домаћинстава. 
12 Попис становништва, Упоредни преглед броја домаћинстава у периоду 1948-2002, подаци по 
насељима, РЗС, Београд. 
13 Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011., стр. 96. 
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становништва. Као и код становништва, насеља се диференцирају према интензитету 
раста домаћинстава, односно њиховој нуклеаризацији. 

У приградским насељима број домаћинстава се повећао 4 (3,7) пута у периоду 1948-2002. 
година, односно са 1.788 на 6.990. У овим насељима најинтензивније повећање је било у 
периоду до 60-тих година (просечна годишња стопа око 50‰), а у наредним периодима 
повећање је било знатно мање, односно по стопама од 20,6‰ и 13,3‰ (10,8‰) у 
периодима 1961-1981. година и 1981-2002. година (ово је последица припајања делова 
ових насеља градском насељу).   

У свим међупописним периодима стопе раста домаћинстава у сеоским насељима биле су 
знатно ниже од стопа раста у градском центру Обреновцу и приградским насељима. До 
60-тих година број домаћинстава се у овим насељима повећавао по просечној годишњој 
стопи од око 16‰, а у наредним периодима по стопи од 6‰, односно 6,4‰ (3,7‰). 
Такође, од 60-тих година у појединим селима долази до опадања броја домаћинстава. 
Међутим, у периоду 1948-2002. година, за разлику од промена у броју становника, сва 
сеоска насеља имала су повећање број домаћинстава. Занимљиво је да у појединим 
сеоским насељима (Кртинска, Уровци, Грабовац, Ушће), на чијим атарима су формиране 
депоније пепела и шљаке, није дошло до смањења броја домаћинстава, већ, насупрот до 
благог повећања. То би могло да буде последица пресељавања домаћинстава у оквиру 
сеоског атара, односно његовог насељавања у близини старог експроприсаног газдинства.  

У периоду 1981-1991. година, број домаћинстава највише расте на градском подручју, 
али и у насељима на јужној страни града (Звечка, Мислођин, Барич, Велико Поље, 
Стублине). Мањи раст домаћинстава забележен је и у насељу Грабовац, које се налази 
уз депонију пепела. Насеља у периферном подручју Општине стагнирају или смањује 
број домаћинстава, уз неколико изузетака (Мала Моштаница, Љубинић и Вукићевица). 
У насељима у околини северне депоније број домаћинстава опада или стагнира, изузев 
насеља Бргулице, у коме број домаћинстава у посматраном периоду расте. Горе 
наведен текст је пропраћен Графиконима 4. и 5. и Картом 2.   

Графикон 4. Број домаћинстава - Попис 1971., 1981., 1991., 2002. године 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

B
A

LJ
EV

A
C

B
A

R
IČ

B
EL

O
 P

O
LJ

E

B
R

G
U

LI
C

E

B
R

O
V

IĆ

V
EL

IK
O

 P
O

LJ
E

V
U

K
I]E

V
IC

A

G
R

A
B

O
V

A
C

D
R

A
ŽE

V
A

C

D
R

EN

ZA
B

R
EŽ

JE

ZV
EČ

K
A

JA
SE

N
A

K

K
O

N
A

TI
C

E

K
R

TI
N

SK
A

LJ
U

B
IN

IĆ

M
.M

O
ŠT

A
N

IC
A

M
IS

LO
Đ

IN

O
B

R
EN

O
V

A
C

O
R

A
ŠA

C

PI
R

O
M

A
N

PO
LJ

A
N

E

R
A

TA
R

I

R
V

A
TI

SK
EL

A

ST
U

B
LI

N
E

TR
ST

EN
IC

A

U
R

O
V

C
I

U
ŠĆ

E

N a s e lj a

B
ro

j d
om

ać
in

st
av

a

1971.god. 1981.god. 1991.god. 2002.god.

 
Извор: Завод за статистику Републике, Србије, Попис становништва 1971-2002. 
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Графикон 5. Индекс промене броја домаћинстава у периоду 1971-2002. године (по 
десетогодишњим периодима) 
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Извор: Завод за статистику Републике, Србије, Попис становништва 1971-2002. 

Карта 2. Индекс промене броја домаћинстава у периоду 1981-1991. године  
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Извор:Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1971-2002.  
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Карта 3. Индекс промене броја домаћинстава у периоду 1991-2002. године 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1971-2002.  

2.2.4.3. Промена у густини насељености  
Као резултат популационе динамике у периоду 1948-2002. год., на подручју Општине 
је дошло до промене опште насељености са 100,1 становника по km2 на 180,7 
становника по km2. У градском насељу у послератном периоду коефицијент опште 
насељености се повећао око 5 пута, односно са 775,6 становника по km2 у 1948. год. на 
4.035 становника по km2 у 2002. год., у приградским за око 2,7 пута (са 114,7 
становника по km2 на 305,9 становника по km2), а у сеоским је насељеност остала 
непромењена 84,8 становника по km2. 

Густина насељености опада са удаљавањем од општинског центра. Најгушће су 
насељена насеља у непосредној околини градског подручја. Зоне око јужне депоније 
припадају категорији слабије насељених (72-94 стaновника по km2), док је зона око 
северне депоније најређе настањена (до 50 становника по km2), изузев насеља Уровци, на 
јужном ободу депоније, које спада у категорију средњих густина (Табела 7.). 
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Табела 7. Густина насељености (број становника/km2) 
Број становника по попису Густина број становника по km2 

Општина/насеље 

Тип 
на-
се-
ља 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Површи-
на у km2

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002

Обреновац  41.024 44.484 48.228 53.260 62.612 70.234 74.079 410.0 100.1 108.5 117.6 129.9 152.7 171.3 180.7

Градска  4.677 5.478 6.991 13.141 16.821 22.180 24.330 6.0 775.6 908.5 1159.4 2179.3 2789.6 3678.3 4034.9

Приградска  8.041 9.501 12.734 13.015 17.970 19.850 21.451 70.1 114.7 135.5 181.6 185.6 256.2 283.1 305.9

Остала (сеоска)  28.306 29.505 28.503 27.104 27.821 28.204 28.298 333.8 84.8 88.4 85.4 81.2 83.3 84.5 84.8

Баљевац  637 649 609 570 584 584 621 6.2 103.4 105.4 98.9 92.6 94.8 94.8 100.8

Барич п. 1.570 2.160 2.604 2.931 5.033 5.982 6.775 14.6 107.3 147.6 178.0 200.3 344.0 408.8 463.0

Бело поље п. 372 435 495 845 1.475 1.508 1.827 6.2 59.9 70.1 79.7 136.1 237.6 242.9 294.2

Бргулице  513 476 422 405 377 454 505 3.4 150.0 139.2 123.4 118.4 110.2 132.8 147.7

Бровић  912 970 901 876 879 911 813 7.8 116.4 123.8 115.0 111.8 112.2 116.3 103.8

Велико поље  1.397 1.429 1.473 1.402 1.454 1.665 1.881 23.4 59.7 61.0 62.9 59.9 62.1 71.1 80.4

Вукићевица  847 884 841 762 753 750 678 9.9 85.3 89.0 84.7 76.8 75.9 75.5 68.3

Грабовац  3.359 3.462 3.268 2.988 3.072 3.149 2.838 34.3 98.0 101.0 95.3 87.2 89.6 91.9 82.8

Дражевац  1.873 1.934 1.793 1.677 1.645 1.573 1.613 20.4 91.6 94.6 87.7 82.1 80.5 77.0 78.9

Дрен  1.824 1.881 1.732 1.631 1.687 1.644 1.625 20.1 90.8 93.6 86.2 81.2 84.0 81.8 80.9

Забрежје п. 1.943 2.408 2.909 2.991 3.109 2.852 2.803 12.9 150.7 186.8 225.7 232.0 241.2 221.3 217.5

Звечка п. 2.478 2.750 3.084 3.755 5.321 6.089 6.380 19.3 128.1 142.2 159.4 194.1 275.1 314.8 329.8

Јасенак  838 839 829 737 704 713 722 11.2 74.7 74.8 73.9 65.7 62.8 63.6 64.4

Конатице  1.263 1.280 1.285 1.162 1.145 1.079 1.027 14.8 85.1 86.2 86.6 78.3 77.1 72.7 69.2

Кртинска  925 1.408 1.299 1.286 1.254 1.289 1.182 24.7 37.5 57.1 52.7 52.1 50.8 52.3 47.9

Љубинић  1.207 1.244 1.193 1.041 1.023 1.002 880 14.3 84.6 87.2 83.7 73.0 71.7 70.3 61.7

М. Моштаница  1.085 1.117 1.139 999 1.125 1.265 1.734 10.7 101.3 104.3 106.4 93.3 105.1 118.1 161.9

Мислођин п. 1.206 1.260 1.305 1.395 1.834 2.151 2.397 13.8 87.2 91.1 94.4 100.9 132.6 155.5 173.3

Обреновац     г. 4.677 5.478 6.991 13.141 16.821 22.180 24.330 6.0 775.6 908.5 1159.4 2179.3 2789.6 3678.3 4034.9

Орашац  1.188 1.249 1.114 1.015 949 881 755 13.1 90.7 95.4 85.0 77.5 72.5 67.3 57.6

Пироман  1.148 1.171 1.151 1.136 1.235 1.227 1.117 11.8 97.0 98.9 97.2 96.0 104.3 103.7 94.4

Пољане  583 659 652 611 557 515 475 11.1 52.3 59.1 58.5 54.8 50.0 46.2 42.6

Ратари  589 562 523 456 526 466 606 4.6 127.9 122.0 113.5 99.0 114.2 101.2 131.6

Рвати п. 472 488 2.337 1.098 1.198 1.268 1.269 3.2 146.5 151.4 725.2 340.7 371.8 393.5 393.8

Скела  2.005 2.064 1.896 1.853 1.912 1.902 1.862 25.7 78.1 80.4 73.8 72.2 74.5 74.1 72.5

Стублине  2.040 2.140 2.331 2.605 2.895 3.182 3.374 19.7 103.5 108.6 118.2 132.1 146.9 161.4 171.2

Трстеница  1.202 1.213 1.116 971 968 967 934 15.5 77.5 78.2 72.0 62.6 62.4 62.4 60.2

Уровци  1.350 1.306 1.391 1.501 1.679 1.618 1.566 9.6 141.1 136.5 145.4 156.9 175.5 169.2 163.7

Ушће  1.521 1.568 1.545 1.420 1.398 1.368 1.490 21.4 71.0 73.2 72.1 66.3 65.3 63.9 69.6

Извор: Попис становништва, Упоредни преглед бр.становника и густине насељености у периоду 1948.-
2002., подаци по насељима, РЗС, Београд. 

2.2.4.4. Миграције становништва  
Миграције представљају битну компоненту популационе динамике и детерминанту 
потенцијала и просторног размештаја становништва. Карактер и интензитет миграционих 
кретања након другог светског рата везује се за процесе индустријализације, урбанизације 
и деаграризације. Промене у нивоима и динамици економског и социјалног развоја, брзина 
и правци одвијања демографске транзиције као и политичка збивања у земљи, условили су 
интензивирање свих облика миграција становништва у последњих десетак година, мада 
релевантних података за ова миграциона кретања нема. За сагледавање обима и праваца 
миграција на овом подручју, коришћени су подаци из пописа 1981. и 1991. године о 
односу аутохтоног (становништво које од рођења живи у истом месту) и мигрантског 
(селидбеног) становништва. 
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Коришћењем података о миграцијама из пописа 1981., 1991. год. и пописа 2002. год. и 
виталне статистике (природни прираштај) у овом периоду сагледани су процеси 
имиграције и емиграције, односно колики је допринос миграционог салда у укупној 
популационој динамици на овом простору. 

Посматрано на нивоу Општине, у првом десетогодишњем периоду (1981-1991. год.) у 
целини је забележен позитиван миграциони салдо (74,6‰; 4.954 лица), у томе градско 
насеље (173,1‰; 3.376 лице), приградска (46,4‰; 877 лица) и сеоска (25,0‰; 701 лице), а у 
периоду 1991-2002. год. дошло је до промена у токовима и интензитету миграција. Наиме, и 
у овом периоду је забележен позитиван миграциони салдо (60,7‰; 4.378 лица), али су 
приградска и сеоска насеља била”атрактивнија” за досељавања/имиграцију (у приградским 
стопа 86,5‰; 1.787 лица и сеоским 61,8‰; 1.745 лица) од града Обреновца где се доселило 
дупло мање тј. 846 лица (а у односу на претходни период 4 пута мање; стопа 36,4‰). Од 6 
приградских насеља само је у Забрежју у последњих 20 година (1981-2002. год.) 
забележен негативни миграциони салдо (стопа -81,4‰) и то у периоду 1981-1991. год. -
108,9‰, а у наредном периоду 29,7‰. Негативан миграциони салдо није последица 
емиграција већ припајања дела овог насеља Обреновцу. Остала приградска насеља у оба 
међупописна периода имају позитиван миграциони салдо, с тим што је у Мислођину и 
Баричу досељавање/имиграције била најинтензивније (стопе 110,8‰ и 143,4‰, односно 
85,2‰ и 124,8‰), а у Рватима најмања (44,2‰ и 3,9‰). 

Табела 8. Насеља према типу миграција 
Имиграциона Емиграциона Тип 

насеља 
Број 
насеља 1981-1991 1991-2002 1981-2002 1981-1991 1991-2002 1981-2002 

градско 1 1 1 1 0 0 0 
приградска 6 5 6 5 1 0 1 
сеоска 22 14 15 15 8 7 7 

Извор: Попис становништва, Миграције становништва у периоду 1981-2002., подаци 
по насељима, РЗС, Београд.  

Из табеле 8. се може видети да од 22 сеоска насеља у последњих 20-так година (1981-
2002. година) седам је имало негативан миграциони салдо, с тим што су два (Орашац и 
Љубинић) ”изразито” емиграциона, јер су у оба међупописна периода имала негативне 
стопе миграционог салда (-52,9‰ и -57,5‰, односно -10,3‰ и -55,3‰). Два насеља 
(Дрен и Пољане) су до 1991. године била емиграциона и три насеља (Грабовац, 
Кртинска и Пироман) је у последњих 10-так година евидентна емиграција. Осталих 15 
села су била имиграциона: 

- девет (Баљевац, Бргулице14, Велико Поље, Јасенак, Конатице, М.Моштаница, 
Скела, Стублине, Трстеница) су ”изразито” имиграциона (у оба међупописна 
периода позитиван миграциони салдо);  

- четири (Дражевац, Ратари, Уровци и Ушће) су од 1991. године. прешла у 
имиграциони тип; 

- два (Бровић и Вукићевица) су овом типу припадала до 1991. године. 

Општина Обреновац са позитивним миграционим салдом у периоду 1981-2002. год. 
спада у имиграциони тип. Карактер и интензитет миграционих кретања у овом 
периоду условљен је променама у нивоима и динамици економског и социјалног 
развоја, а последњих 10-так година и политичким збивањима у земљи. Поређењем 
вредности миграционог салда у два међупописна периода (1981-1991. година. и 1991-
                                                 
14 Вредности стопа миграционог салда за поједина насеља (Бргулице итд.) треба узети са резервом с 
обзиром на раније назначену ”нелогичност” о евиденцији живорођених.  
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2002. године.) уочавају се промене интензитета и токова миграционих кретања. У 
погледу интензитета (обима) на нивоу Општине је дошло до незнатног смањења (са 
4.954 на 4.378 лица, тј. са 74,6‰ на 60,7‰), али посматрано на нивоу појединих типова 
насеља (градско, приградска и сеоска) промене су значајне. Наиме, до 1991. године 
најинтензивија досељавања су била у Обреновцу (3.376; стопа миграционг салда 
173,1‰), а од 1991. године приградска и сеоска насеља постају “атрактивнија” за 
насељавања. У приградским се стопа повећала скоро 2 пута (са 46,4‰ на 86,5‰ у 
апсолутном износу са 877 на 1.787 лица), а у сеоским 2,5 пута (са 25,0‰ на 61,8‰, тј. 
са 701 на 1.745 лица). 

Прилив избеглог становништва свакако је утицао на задржавање скоро истог ниво 
имиграционог обима у општини Обреновац, а преусмеравање токова ка приградским и 
сеоским насељима последица је релативно ниже цене земљишта у овим насељима. 
Еколошки фактори у избору локације за насељавање нису имали утицаја и питање је да 
ли ће, када и у којој мери ови фактори утицати на одлуку о куповини земљишта и 
изградњи објеката. 

Такође, важно је указати и на значај миграција тј. имиграција на ублажавање (и 
спречавање) депопулације у већини сеоских насеља (Графикон 6.). Наиме, број становника 
у селима се у периоду 1981-1991. година у апсолутном износу повећао за 383 лица 
(просечно годишње за 38 лица) и то управо због имиграције (701 лице, просечно годишње 
70 лица, стопа 2,5‰), јер се по основу негативног природног прираштаја број становника 
смањио за 317 лица (стопа -1,1‰). У последњих 10-так година управо је интензивирање 
имиграције утицало на задржавање сеоске популације у стању стагнације с обзиром да је 
дошло до знатног опадања природног прираштаја (-1651 лице, стопа -5,3‰).  
Графикон 6. Просечне годишње стопе миграционог салда у периоду 1981-1991. и 1991-2002. године 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1971-2002. 

 
2.2.4.5. Старосна и полна структура становништва  
Главне карактеристике старосно-полне структуре произлазе из удела (апсолутног и 
релативног) појединих генерација у укупном становништву. Такође, као синтезни 
показатељ трендова у компонентама демографског развитка, посебно у наталитету и 
морталитету, старосна и полна структура указује на достигнути ниво транзиције 
популације и њене будуће промене. 
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Старосна структура становништва, према резултатима пописа 1991. године, показује да 
је најмлађи контингент (до 19 година) заступљен са 26,6% на подручју Општине, и са 
нешто вишим учешћем у приградским (28,8%) и градском насељу (28,6%) него у 
сеоским насељима (23,6%). Слична схема је и код контингента млађег средовечног 
становништва (општина 28,2%; приградска 30,5%; град 29,6% и сеоска насеља 25,6%). 
Код старијег средовечног становништва (40-59 година), нешто је веће учешће у граду 
(25,8%) и приградским насељима (24,8%) у односу на сеоска насеља (23,7%), а код 
најстаријег контингента (60 и више година) разлика између града, приградских и 
сеоских је већ веома велика (15,6% на подручју Општине; 11,5% у граду, 12,9% у 
приградским и 20,8% у сеоским насељима). 

Вредности индекса старења становништва (однос становништва старијег од 60 година и 
становништва до 19 година), који указује на ниво старости популације, показује да је 
становништво у граду и приградским насељима још увек младо (индекс 0,4;), а да је у 
сеоским насељима овај процес већ изражен (индекс старења 0,9; мушко 0,8; женско 1,0), 
односно, сваки пети становник је старији од 60 година (Графикон 7., Карта 7.1.). Наиме, 
1991. год. у 15 села удео најстаријег становништва прелазио је 20%, а у 3 села (Пољање, 
Конатице и Дражевац) сваки четврти становник је старији од 60 година (Графикон 7.). 
Такође, у селима са ниским учешћем најмлађег контингента је и ниско учешће фертилног 
контингента, односно у тим селима је број жена мањи од броја мушкараца у истој старосној 
групи, што је, извесно последица појачане емиграције млађих жена из ових средина. 

На подручју Општине однос жена и мушкараца је уједначен (50,2% : 49,8%). У градском 
подручју проценат жена је знатно виши и бележи повећање са 51% на 51,7%, у периоду 
1981-1991. година, док је приградском и сеоском подручју удео жена нижи од мушкараца 
(49,9% и 49,7%) и то константно у истом периоду. Занимљиво је да у сеоским насељима у 
којима се број становника повећао у периоду 1981-1991. година процентуално је смањено 
учешће жена, док је у насељима у којима је број становника стагнирао, повећано 
процентуално учешће жена. Овакав однос мушког и женског становништва, нарочито у 
селима, резултат је досадашњих трендова у компонентама демографског развитка, који су 
се рефлектовали на старосну структуру (око 21% становника села је старије од 60 година; 
око 23% жена и око 19% мушкараца) и чињенице да је дужина поросечно очекиваног 
трајања живота код жена већа. Анализом дистрибуције становништва по полу и старосним 
групама добија се комплетнији увид ових односа. Укупно на подручју Општине (1991. 
године), жена је мање од мушкараца у категорији најмлађег (до 19 година), млађег 
средовечног контингента (20-39 година) и старијег средовечног (40-59), а у категорији 
најстаријег (преко 60 година) број жена је већи. У граду и приградским насељима већи 
број мушкараца је у категорији становништва до 19 година старости и у категорији 
старијег средовечног (40-59 година), а у сеоским и у категорији млађег средовечног 
становништва (20-39). У категорији најстаријег становништва (преко 60 година), у граду 
жене учествују са 58%, у приградским са 55%, а у сеоским са 54,2%. 

Деца и омладина: Контингент деце према Попису 1991. године је истоветан на градском 
подручју и у сеоским насељима. У неколико сеоских насеља, контингент најмлађих је 
надпросечан (Барич, Бргулице, Велико Поље, Звечка, Мислођин, Ратари, Рвати, Уровци), а 
то су насеља махом у окружењу градског подручја. На другој страни, исподпросечно 
учешће најмлађег контингента је у периферним насељима (Баљевац, Грабовац, Дражевац, 
Конатице, Мала Моштаница, Ушће). Контингент ученика основних школа (од 7-14 
година) је нешто виши у градском подручју, на коме је и увећан у периоду 1981-1991. 
година, док је у сеоском подручју, стагнирао, у посматраном периоду. У неким сеоским 
насељима је приметније смањење овог контингента; међутим неуочавају се правилности у 
односу на просторни распоред насеља. Контингент омладине (15 до 27 година) је смањен 
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у периоду 1981-1991. година, и у градском (са 20,8% на 17,2%) и у сеоским насељима (са 
19,3% на 17,3%). И овде не постоји правилност у просторном распореду насеља. Ради се о 
релативно кратком периоду посматрања, са дејством различитих фактора, често 
краткорочних, које у датим условима није могуће идентификовати. 

Графикон 7. Индекс старења становништва (укупно, мушко и женско) 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1971-2002  

Карта 4. Индекс старења становништва 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије, Попис становништва 1991. године 

Према подацима из 2002. године евидентирано је укупно 70.975 становника у Општини, 
при чему је уочљиво да је број мушкараца и жена скоро уједначен (35084:35891). 
Посматрано по петогодишњим старосним групама однос међу половима је следећи: 0-4,5-
9,10-14,15-19,20-24 већи је број мушкараца; 25-29,30-34,35-39 више је жена; 45-49,50-54 
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више је мушкараца с тим да су разлике у овим старосним групама мале. Жене су 
дефинитивно бројније почев од старосне групе 55-59 где су те разлике све више изражене. 
Дакле, може се закључити да је број мушкараца већи у категорији младог и млађег 
средовечног становништва а да су жене бројније у категорији старијег средовечног а 
нарочито старог становништва.  

2.2.4.6. Активност, професионална структура и потенцијали становништва 
Становништво се, према критеријуму активности (у смислу обављања занимања), дели 
на активно, лица с личним приходом и издржавана лица. На подручју Општине се у 
периоду 1981-1991. год. смањило учешће активног (са 45,9% на 45,2%) и издржаваног 
становништва (са 47,6% на 44,8%), а повећало учешће лица с личним приходом (са 
6,4% на 10,0%). За разлику од градског и приградских насеља у којима се повећало 
учешће активног становништва (са 43,1% на 44,9%, односно са 42,6% на 44,3%) и лица 
с личним приходом (са 10,2% на 13,3% и са 6,8% на 10,4%), а смањило учешће 
издржаваног становништва (са 46,7% на 40,8% и са 50,6% на 45,3%), у сеоским се 
смањило учешће активног (са 50% на 46,2%) а повећало учешће лица с личним 
приходима (са 3,8% на 7,0%) и учешће издржаваног становништва (са 46,3% на 46,0%). 

Смањење активног у укупном становништву, у периоду 1981-1991. године, последица је 
промене професионалне структуре становништва, односно смањивања пољопривредног 
становништва. Просторни распоред активног становништва 1981. године, показује да је 
највише учешће активних било у периферним подручјима Општине, као и у насељима у 
непосредној близини депонија. То су извесно била претежно пољопривредна 
домаћинства или мешовита домаћинства у којима је један или двоје чланова било 
запослено ван домаћинства. Релативно висок удео насеља са надпросечним уделом 
активног становништва се, према подацима за 1991. годину и даље налази у близини 
депонија (Грабовац, Ушће, Кртинска). Занимљив је податак да је, према попису из 1991. 
године, уједначено учешће активног становништва у већини насеља на подручју 
општине Обреновац, како у њеном градском подручју, тако и у сеоским насељима, са 
изузетком неколико насеља (Кртинска, Грабовац, Трстеница, Ушће, Вукићевица, 
Пољане и Јасенак). У насељима са надпросечним учешћем активног становништва је и 
надпросечно учешће активних у примарном сектору делатности (пољопривреда, 
шумарство, рибарство). Међутим, у неколико насеља са надпросечним учешћем 
активних у примарном сектору, је истовремено и просечно учешће активног у укупном 
становништву (Дрен, Конатице, Љубинић, Орашац). То указује на смањење процента 
пољопривредног становништва и у периферним насељима општине Обреновац. 

Релативно високе стопе активности становништва (становништво које обавља 
занимање у односу на укупно активно становништво) условљене су процесима старења 
становништва и још увек високим учешћем пољопривредног становништва, које је 
активно практично до краја животног века. У периоду 1981-1991. година, повећано је 
учешће радништва у сеоским насељима (са 46,8% на 60,2%). У неким насељима то 
повећање је било релативно високо: Баљевац, са 36,0% на 56,8%; Бргулице са 28,9% на 
56,5%, Бровић са 19,0% на 49,3%; Велико поље са 33,7% на 48,1%; Вукићевица са 
13,6% на 34,7%; Грабовац са 20,6% на 35,8%; Дражевац са 27,8% на 43,6%; Дрен са 
23,3% на 36,4%; Мала Моштаница са 42,2% на 75,9%; Орашац са 15,7% на 36,2%; 
Пироман са 27,2% на 46,5%; Ратари са 31,7% на 55,3%; Стублине са 45,9% на 65%; 
Трстеница са 19,3% на 32,9%; Ушће са 22,2% на 37,5%. 

Подаци о просторно-насељској дистрибуцији запослених према попису 1991. године 
показују да мање од половине запослених у области индустрије и рударства живе у 
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градском насељу (41,8%), њих 34,6% живи у приградским насељима, док 23,5% живи у 
селима. Сличну просторну дисперзију имали су и запослени у грађевинарству (28,5 у 
градском насељу, 42,5% живели су у приградским, а 28,9% у сеоским насељима), 
саобраћају и везама (32,5%, 32,9%, 36,6%). Дистрибуција запослених у сектору 
угоститељства и туризма била је 38,9% - 40% - 21,2%, у трговини - 36,5% - 36,4% - 27%, 
слично као и у занатству и личним услугама: 33% - 37,4% - 29,5%. Знатно је већа 
концентрација запослених у тзв. терцијарнима активностима у градском подручју у 
поређењу са приградским и нарочито сеоским насељима. 

Не постоје подаци о месту и радној организацији запослења ових грађана, као ни о 
времену када су добили посао, већ само за Јавно предузеће ТЕНТ. Према овим подацима у 
ЈП ТЕНТ запослено је 3.762 радника при чему 2.376 или 63,2% радника је са подручја 
општине Обреновац. Од тога у граду станује 1.478 радника или 39,3%, а у сеоским 
насељима, највише их је из Забрежја (125 запослених, односно 3,3% од укупног броја 
запослених у ЈП ТЕНТ) и Звечке (159 запослених или 4,2%). Веће скупине запослених 
станују и у насељима Ушће (75), Грабовац (37) и Скела (37), која су у близини јужне 
депоније, Кртинска (80) и Уровци (89) која су у близини северне депоније и у Барићу (76). 
Имајући у виду досадашња искуства о ставовима запослених према радној организацији у 
којој су запослени, а која је истовремено велики загађивач животне околиме, не треба 
очекивати радикалније супротстављање и отпор према загађивачу. Лојалност према радној 
организацији је још увек већа од лојалности према локалној заједници, што је и очекивано 
с обзиром на егзистенцијалну зависност од радне организације. 

О економском интересу и лојалности запослених по том основу, може се судити на основу 
података о бруто зарадама запослених у ТЕНТ-у. Подаци се односе на месец август 2002. 
године. Просечна бруто зарада, са топлим оброком, регресом и теренским додатком, 
износила је 27.552 динара (без топлог оброка, регреса и теренског додатка 22.446 динара). 
Бруто плата за први најнижи степен стручне оспособљености износила је 15.164 (10.169) 
динара, а за VII степен (висока стручна спрема) 35.792 (30.662) динара. Натпросечне 
зараде (без обзира да ли довољне за пристојан живот) су без сумње у условима 
сиромаштва и високе незапослености довољан мотив за лојалност радној организацији, без 
обзира на последице које њен рад производи на окружење и насеља у којима живи један 
број запослених. Сиромаштво и незапосленост у којима данас живи велики број грађана 
Србије гурају еколошке проблеме у други план, без обзира на сазнање о штетним 
последицама и угрожавању других егзистенцијалних параметара (здравље, слабији 
пласман пољопривредних производа, смањење цене некретнина и земљишта итд.). 

Економски и социјални развој, подстакнут развојем индустрије и осталих 
непољопривредних делатности, одражава се и на трендове смањења укупног и активног 
пољопривредног и повећање укупног и активног непољопривредног становништва. 
Према попису 1981. год. на подручју Општине пољопривредно становништво је чинило 
23,4% популације, а 1991. год. 14,4%, у граду 1,2% и 1,3%, у приградским 9,7% и 5,9%, а 
у сеоским насељима 52,1% и 32,7%. Учешће пољопривредног становништва у 
приградским и сеоским насељима варира. Од 6 приградских насеља највеће учешће је 
имало насеље Мислођин 22,7% тј. 15,9% 1991. год., а најмање Барич 4,5% тј. 2,0%. 
Према попису из 1981. године 21 село је имало преко 30% пољопривредног 
становништва, од чега 14 села са преко 50% и 9 са преко 60%, а према попису из 1991. 
године у 15 села је преко трећине становништва било пољопривредно. Ове пописне 
године највеће учешће пољопривредног становништва су имала села Љубинић (54%), 
Орашац (49,5%), Трстеница (46,5%) и Пољане (44,5%), а најмање села Мала Моштаница 
(11,5%), Уровци (15,8%) и Стублине (17,7%). Према попису 1991. год. на подручју 
Општине је евидентирано 5.980 активних пољопривредника, односно 19,6% од укупног 
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активног становништва (у граду 89 тј. 0,9%, приградским 630 тј. 7,4% и сеоским 5.261 тј. 
42,9%). У односу на ове просечне вредности на нивоу Општине и типовима насеља, 
постоје значајна одступања, и то првенствено у сеоским насељима. Наиме, у 12 села 
учешће активног пољопривредног у укупном активном је изнад просека (42,9%) за 
сеоска насеља, а у 7 је ово учешће преко 50%.15 

Наведени подаци показују да се трансформација економске структуре сеоске 
популације споро одвија. Ово је карактеристично за “старачка” села тј. она у којима је 
индекс старења велики (1,0), односно у којима је одливом радно способног 
контингента остало углавном старије становништво које је везано за посед и 
пољопривреду. Од укупног броја домаћинстава Општине (18.369) 1981. год. 
домаћинства која поседују газдинства су чинила 47,2% (8.662), а 1991. год. 40,1% 
(8.241 са газдинством; 20.571 укупно домаћинстава). У граду, таквих домаћинстава је 
1991. год. било 651 од 6.838 или 9,5%, у приградским 1.874 од 5.844 или 32,1%, а у 
сеоским 5.716 од 7.889 или 72,5%. У свим сеоским насељима домаћинства са 
газдинствима учествују са преко 50% у укупном броју домаћинстава, у 16 је ово учешће 
веће од 70%, а у Љубинићу и Пољанама преко 90% (91,4% и 93,8%). Такође, према 
укупној површини земљишта у својини најзаступљенија су домаћинства са поседом 1,0 - 
3,0 ha (33,8%) и 3,1 - 5,0 ha (24,3%). 

Према изворима прихода од домаћинстава са газдинством најбројнија су непољо-
привредна (49,8%), затим пољопривредна (24,3%) и нешто мање мешовита (23,8%). У 
граду и приградским насељима доминирају непољопривредна домаћинства (94,5% и 
75,6%), а у сеоским насељима нешто више од трећине (36,2%) су непољопривредна, 
31,4% су чисто пољопривредна и 30,2% са мешовитим изворима прихода. Посматрано 
на нивоу села ситуација је следећа: 

• у 12 села (Баљевац, Бргулице, Бровић, Дражевац, Јасенак, Конатице, Кртинска, 
Мала Моштаница, Пироман, Скела, Стублине и Уровци) најбројнија су 
непољопривредна домаћинства (учешће од 37,4% до 71,1%); 

• у 6 села (Велико Поље, Дрен, Љубинић, Орашац, Пољане и Ушће) су 
најбројнија пољопривредна (35,4% до 50%) и 

• у 4 села (Вукићевица, Грабовац, Ратари и Трстеница) најбројнија су 
домаћинства са мешовитим извором прихода (35,5% до 43,9%). 

Табела 9. Становништво према активности за 2002. годину за општину Обреновац 
Активно становништво Лица на раду у иностранству до 1 год. 

Укупно 
свега обавља 

занимање 

Лица са 
личним 
приходом 

Издржавано 
становништво свега на раду чланови 

породице 

70.975 32.634 24.543 12.578 25.567 196 140 56 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011., стр. 80. 

Подаци из предходне табеле за 2002. годину показују да у општини Обреновац још 
увек има доста активног становништва (становништво које обавља занимање у односу 
на укупно активно) али са тендецијом смањења у односу на претходне пописне године. 
Највише има издржаваног становништва, затим становништва које обавља занимање 
док је најмање лица са личним приходом. 

 

                                                 
15 Попис становништва, Пољопривредно становништво, подаци по насељима, РЗС, Београд 
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Табела 10. Пољопривредно становништво према активности и полу за 2002. годину за 
општину Обреновац 
Пољопривредно 
становништво 

Активно пољопривредно 
становништво Издржавано пољопривредно становништво 

индивидуални 
пољопр. од тога 

св
ег
а 

ж
ен
ск
о 

св
ег
а 

ж
ен
ск
о 

св
ег
а 

ж
ен
ск
о 

св
ег
а 

ж
ен
ск
о 

до
ма
ћи
це

 

де
ца

 п
ре
дш

. 
уз
ра
ст
а 

уч
ен
иц
и 

ос
но
вн
их

 
ш
ко
ла

 

уч
ен
иц
и 

ср
ед
њ
их

 
ш
ко
ла

 

ст
уд
ен
ти

 

ос
та
ло

 

7.340 3.541 4.837 2.033 4.455 1.892 2.503 1.508 521 399 542 221 80 740 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011., стр. 89.  

Према подацима из 2002. пољопривредно становништво се смањује у односу на претходне 
пописне године. У 2002. години укупно пољопривредног становништва било је 7.340, од 
тога активног 4.837. Међу њима већи су проценти мушког становништва. Код издржаваног 
становништва већи је удео жена, од тога највеће проценте бележе домаћице, ученици 
основних школа док су најмањи проценти код студената (Табела 10.). 

2.2.4.7. Формално образовање становништва  
Према подацима из Пописа 1991. године, скоро 7% грађана старијих од 10 година, у 
општини Обреновац, били су неписмени. Међу женама тај проценат је 11%. Удео 
неписменог становништва нижи је у граду (укупно 3,9%, од тога мушкараца 1,2%, а 
жена 6,4%) и приградским насељима (5%, 1,3% и 8,8%), а знатно виши у селима (10%, 
3,2% и 16,8%). У неким сеоским насељима, веома је велика разлика у проценту 
неписмених мушкараца и жена, што се само једним делом може приписати већем 
учешћу контингента старијих жена у поређењу са мушкарцима, а много више 
запостављању школовања женске деце. 

Претходна теза потврђује се у анализи података о формалном образовању становништва 
старијег од 15 година. Без завршене основне школе, односно обавезног степена образовања 
је 31,9% одраслих грађана Обреновца; међу мушкарцима 24,6% нема заваршену основну 
школу, а међу женама 39,1%. У граду број грађана без завршене основне школе је нижи - 
сваки десети мушкарац и готово свака четврта жена (23,8%), а у приградским насељима 
сваки пети мушкарац (18,7%) и свака трећа жена (34,3%). У сеоским насељима више од 
трећине одраслих мушкараца нема завршену основну школу (38,8%), док је међу женама 
преко половине без основне школе, односно 54,2% (Табела 11.). 

Табела 11. Проценат грађана старијих од 15 година са највише завршеном основном школом 
 Укупно Мушкарци Жене 

Општина Обреновац - укупно 60,2% 52,1% 68,1% 
Градско подручје 42,8% 31,8% 52,9% 
Приградско подручје 57,1% 47,1% 67,0% 
Сеоско подручје 75,2% 69,8% 80,7% 
Извор: Општински годишњак Србије, 2010., РЗС, Београд. 

Када грађанима који немају завршен ни један разред основне школе и онима са 
незавршеном основном школом, додамо оне који од формалног образовања имају 
завршену само основну школу (28,3%, од тога међу мушкарцима 27,5%, а међу женама 
29%), следи да је међу грађанима Обреновца радно некомпетентно шест од десет одраслих 
грађана. У немалом броју села, удео грађана са највише завршеном основном школом 
премашује 70% код мушкараца (Бровић - 76,8%, Вукићевица - 73,3%, Дрен - 80,2%, 
Љубинић - 73,8%, Орашац - 76,9%, Пироман - 78%, Пољане 73,9%, Трстеница 72,4%, 
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Ушће - 73,2%), а преко 80% код жена (Бргулице - 81,8%, Бровић - 85,4%, Вукићевица - 
85,5%, Грабовац - 80,2%, Дрен - 85,3%, Љубинић - 85,1%, Орашац - 85,6%, Пироман - 
87,2%, Пољане - 87,4%, Трстеница - 85,4%, Ушће - 81,7%). С друге стране, удео одраслих 
грађана са вишом или високом школом је веома низак, а у неким насељима тек 
симболичан. У граду, грађани са вишом и високом школом чине 10%, у приградским 4%, а 
у сеоским насељима 2,1%. Међу мушкарцима, са овим степеном образовања у граду је  
11,5%, у приградским насељима 4,1% и 3% на сеоском подручју, а међу женама овај 
проценат је 8,6 у граду, 3,8 у приградским и 1,9 у сеоским насељима. У неким сеоским 
насељима напросто нема жена са вишим или високим образовањем (Баљевац, Бргулице, 
Јасенак). Према попису 1991. године, у селу Баљевац од укупно 490 грађана старијих од 15 
година, само један мушкарац је имао факултетско образовање; у Бровићу од 739 
становника свега 2 мушкарца и једна жена су имали факултетску диплому; у селу Јасенак 
међу 609 одраслих грађана није било ни једног са високим образовањем; у Орашцу од 730 
грађана тек један мушкарац и једна жена имају завршен факултет итд. 

Табела 12. Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми, за 
2002. годину 

Пол Укупно 
Без 

школске 
спреме 

1-3 
разреда 
о.ш. 

4-7 
разреда 
о.ш. 

Основно 
образ. 

Средње 
образ. 

Више 
образ. 

Високо 
образ. Непознато 

Свега 59.607 3.448 1.034 7.622 15.818 26.759 1.844 2.027 1.055 

Женско 30.382 2.778 704 4.505 8.649 11.501 929 932 384 

Мушко 29.225 670 330 3.117 7.169 15.258 915 1.095 671 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2011., стр. 72. 

Подаци за 2002. годину показују да је на подручју општине Обреновац стање писмености 
нешто повољније у односу на претходне пописне године. Највише је заступљено основно 
и средње образовање док су показатељи за више и високо образовање у односу на укупно 
веома ниски. Подаци према полу показују да је без школске спреме знатно више жена него 
мушкараца, да је мушко становништво писменије и то нарочито у категоријама средњег, 
вишег и високог образовања (Табела 12.). 

2.2.5. Запосленост и незапосленост 
Запосленост и незапосленост представљају један од индикатора друштвено-
економског развоја сваког подручја. Сагледавање основних трендова и стања на 
тржишту радне снаге је од изузетног значаја с аспекта разматрања свеукупног 
друштвено-економског развоја, али и степена ефикасности и сврсисходности 
коришћења расположивих људских ресурса, односно њиховог потенцијала. 

Кроз компаративну анализу броја запослених лица у посматране две године, може се 
закључити да је у 2009. години у односу на 2008. годину, у општини Обреновац, 
смањен број запослених лица за 3,6%, учешће жена у броју запослених за 0,5%, као и 
број запослених лица на 1.000 становника (Табела 13.). 

Смањење броја запослених лица је очекивано с обзиром на актуелне привредне реформе 
које су карактеристичне за транзициони период и постојеће турбуленције у привредном 
систему земље које су проузроковане светском економском кризу и рецесијом привреде. 
Смањење продуктивности рада и економске активности повлачи за собом и смањење 
броја запослених лица. Међутим, веома интересантан податак је да терет кризе није се 
једнаким интензитетим одразио на број запослених у свим секторима друштвено-
економског привређивања. Наиме, из Табеле 13. може се уочити да се број запослених 
лица у привредним друштвима, установама, задругама и организацијама повећао за 0,8%, 
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док се број предузетника, лица која самостално обављају делатност и запослених код њих 
смањио за чак 13,75%. Другим речима, у државном (јавном) сектору дошло је до повећања 
броја запослених лица, а у приватном сектору до смањења. 

Табела 13. Преглед кретања броја запослених лица у општини Обреновац (2008-2009. 
година, годишњи просек16) 

Запослени 

Година Укупно Жене (%) 

Запослени у 
привредним 
друштвима, 
установама, 
задругама и 

организацијама 

Предузетници, 
лица која 
самостално 
обављају 

делатност и 
запослени код 

њих 

Број запослених на 
1000 становника 

2008. 14.818 41% 10.339 4.480 206 
2009. 14.289 40,5% 10.426 3.864 198 

Извор: Општински годишњак за 2009. и 2010. годину, РЗС, Београд. 

Генерално посматрано, овакав тренд кретања је на нивоу целе Републике Србије. Број 
запослених лица расте у здравству, образовању и државној управи, док значајно опада у 
приватном сектору. Примера ради, Словенија је једина од бивших југословенских 
република која у прерађивачкој индустрији има више запослених лица него укупно у 
државној управи, здравству и образовању. Криза у Републицу Србији најтеже је 
погодила предузетнике, а највише се смањио број запослених лица у прерађивачкој 
индустрији17. У општини Обреновац број запослених лица у прерађивачкој индустији, у 
периоду 2006-2009. година, смањио се за 20% (2006. год. - 1.778 запослених, а 2009. год. 
- 1.424 запослених)18. Дакле, у општини Обреновац, као и на републичком нивоу може се 
рећи да постоји неодржива несразмера броја запослених лица у јавном и приватном 
сектору, која би могла да се отклонити повећавањем броја запослених лица у 
прерађивачкој индустрији. На тај начин остварили би се већи порески приходи за лакше 
финансирање локалне самоуправе, односно јавног сектора и одржавање јавног дуга. 

Генерално посматрано, према подацима из 2009. године, у општини Обреновац највећи 
број запослених лица је у сектору производње електричне енергије, гаса и воде (2.279). 
Други по бројности запослених лица је сектор саобраћаја, складиштења и веза (1.876), 
затим следе сектори прерађивачке индустрије (1.424), образовања (1.011), здравственог 
и социјалног рада (926), итд. Најмањи број запослених лица је у пољопривреди, 
шумарству и водопривреди (348), државној управи и социјалном осигурању (283), 
пословима с некретнинама и изнајмљивањем (184) и финансијском посредовању (24). 
У поређењу са 2008. годином (Графикон 8.), највеће смањење броја запослених лица 
регистровано је у пословима с некретнинама и изнајмљивањем (9,4%), а затим у 
пољопривреди, шумарству и водопривреди (4,9%), прерађивачкој индустрији (4,7%), 
хотелима и ресторанима (3,8%) и образовању (0,6%). Највеће повећање броја 
запослених лица регистровано је у грађевинарству (17,7%) и трговина на велико и мало 
и оправкама (12,8%), док најмање у саобраћају, складиштењу и везама (3,6%), и 
здравственом и социјалном раду (3,5%) (Графикон 8.). 

 

                                                 
16Годишњи просек израчунат је на бази два стања: 31.03. и 30.09.  
17 http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-duze-kolone-nezaposlenih.sr.html  
18 РЗС, Београд. 
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Графикон 8. Преглед кретања број запослених лица по секторима делатности у 
општини Обреновац (2008-2009. године, годишњи просек19)20 
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Извор: Обрада података из општинског годишњак за 2009. и 2010. годину, РЗС, Београд. 

У периоду 2006-2009. године број незапослених лица у општини Обреновац  смањен је 
за 25,3%, што свакако представља позитивну чињеницу, а у периоду 2008-2009. године 
за свега 1%. Уколико се пореди кретање броја запослених лица и незапослених лица у 
периоду 2008-2009. године, може се уочити да је у истом периоду дошло до смањења и 
једних (Табела 13.), и других (Табела 14.). Очигледно је да овe две величине нису у 
корелацији иако би требало да буду, односно да смањење броја запослених лица 
имплицира повећање броја незапослених лица, и обрнуто. Наизглед овакав тренд 
кретања обе величине је парадоксалан, али ипак могућ, и може се образложити кроз 
неусаглашену промену броја новоотворених радних места са контигентом броја нових 
лица којa траже запослење, односно улазе у радну снагу. Такође, могуће је и да је један 
број незапослених лица, највероватније, мигрирао у потрази за послом ка другим 
градовима/регионима, нпр. ка Београду, с обзиром да је смањен број незапослених 
лица или је можда реч о сивом тржишту рада, тј. раду на „црно“, с обзиром да није 
дошло до повећања броја запослених лица у општини Обреновац. 

Према подацима Националне службе за запошљавање, укупан број незапослених 2009. 
године био је 6.049 лица (Табела 14.), па се може закључити да је настављен тренд смањења 
од 2008. године (6.111). Од тог укупног броја, жене чине 59,5% или 3.599. Дакле, више је 
незапослено жена него мушкараца, а то не одступа од конвенционалног погледа, када је реч 
о запошљавању жена. Такође, у односу на 2008. годину регистровано је и смањење оних 
који први пут траже запослење за 9,1% и који су без квалификације за 2,9%. 

                                                 
19Годишњи просек израчунат је на бази два стања: 31.03. и 30.09.  
20У сектору друге комуналне, друштвене и личне услуге укључени су запослени у привредним 
друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и малим привредним друштвима (до 
50 запослених) који нису обухваћени редовним полугодишњим истраживањем, а који су добијени 
оценом из анкете за допуну полугодишњег истраживања о запосленима.  
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Табела 14. Број незапослених лица у општини Обреновац у 2008. и 2009. години 
Незапослени 2008. 2009. 

Укупно 6.111,0 6.049,0 
Први пут траже запослење (%) 44,8 35,7 
Без квалификација21 (%) 37,6 34,7 
Жене (%) 61,1 59,5 
На 1.000 становника 85,0 84,0 
Извор: Општински годишњак за 2009. и 2010. годину, РЗС, Београд. 

Иначе, на нивоу општине Обреновац постоји проблем неусклађености образовних 
профила које продукује национални систем образовања са приликама на локалном 
тржишту радне снаге. Најугроженије групе незапослених лица су оне са завршеним III и 
IV степеном стручне спреме, као и лица старости између 45 и 54 година, а ситуација није 
боља ни када су у питању незапослена лица до 30 година старости. Једна од подстицајних 
мера била би смањивање и ослобађање од обавезе плаћања пореза и доприноса 
послодаваца, како би се подстакло запошљавање млађих од 30 и старијих од 45 година у 
приватном сектору, који је највише страдао у времену кризе. Иначе, општина Обреновац 
је једна од шест општина из Републике Србије којој је припала част да на њеној 
територији до краја 2011. године имплементира активности у оквиру пројекта „Подршка 
националним напорима за промовисање запошљавања младих и управљање миграцијама“, 
а који се реализује уз подршку Фонда за достизање Миленијумских циљева развоја и 
Владе Републике Србије. На тај начин Фонд за запошљавање младих подржаће младе 
незапослене људе до 30 година старости у проналажењу новог посла или у започињању 
сопственог посла. Такође, вредно помена је и да је Канцеларија за младе општине 
Обреновац добила акредитацију за Европски волонтерски сервис у оквиру програма 
„Млади у акцији“ Европске уније, као прва општина у Србији. Овај сервис младима даје 
могућност да волонтирају и живе у земљама ЕУ највише годину дана, и на тај начин 
стекну нова радна искуства која ће им касније помоћи приликом запошљавања. 

Када је реч о спровођењу активне политике запошљавања, основни циљ је повећање 
броја запослених лица, односно успостављање стабилног и одрживог тренда раста на 
тржишту радне снаге, при чему би тежиште требало да буде на приватном сектору. 
Исто тако, неоходна је и подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу 
посла, подстицање запошљавања младих, подстицај послодавцима да запошљавају 
незапослена лица, унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних 
партнера, подстицање запошљавања теже запошљивих категорија, борба против 
дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања, отварање нових 
радних места кроз подстицање предузетништва и самозапошљавање, промоција и 
организовање јавних радова, итд. Као одговарајуће мере активне политике 
запошљавања могу се предложити, следеће: 

1. подршка самозапошљавању и запошљавању кроз давање субвенција 
послодавцима за отварање нових радних местa;  

2. организовање јавних радова од интереса ради запошљавања теже 
запошљивих категорија незапослених лица; 

3. подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и 
стручног оспособљавања приправника за самосталан рад у струци. 

 

                                                 
21 Полуквалификовани (приучени) и неквалификовани с нижом стручном спремом. 
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2.2.6. Инвестиције у пољопривреду и рурални развој  
Република Србија се налази у централној фази транзиције која би требало да 
представља радикални заокрет и праву прекретницу у будућем развоју домаће 
економије и њених актера. Развој тржишне економије може се убрзати приливом 
средстава кроз инвестиције у нова предузећа, докапитализацијом постојећих предузећа 
и консолидацијом финансијског система.  

Међутим, многа предузећа у Републици Србији имају неповољне пословне перформансе 
које се манифестују кроз опадање тржишног учешћа и рентабилитета, повећање 
задужености, неадекватно инвестирање и повећан обим диверсификованих пословних 
подухвата на рачун примарног посла. Иако је установљен растући тренд инвестирања, 
макроекономски показатељи инвестиционих кретања у Републици Србији показују висок 
ризик улагања у домаћа предузећа, који онемогућава динамичније инвестирање. 
Смањењем ризика повећала би се атрактивност улагања, што је стимуланс за домаће и 
стране инвеститоре који вреднују различите комбинације ризика и приноса.  

Пословни амбијент у општини Обреновац, граду Београду, као и Републици Србији у 
целини, знатно је унапређен захваљујући усвајању великог броја правних прописа од 
2001. године до данас. Основни циљеви законодавних реформи, који се одвијају у 
складу са регулативама Европске уније (ЕУ), усмерени су ка једноставности пословања 
и сигурности улагања. У процесу придруживања ЕУ, очекује се доношење бројних 
нових реформских прописа, а за инвеститоре највећи значај имају закони у области 
земљишта и изградње, као и регулатива индустријских и технолошких паркова. 

Географски положај (налази се близу Београда који представља најразвијенији ентитет у 
Републици Србији), повољни природни услови, добра инфраструктурна опремљеност, 
велика индустријска и пољопривредна традиција,  величина и снага тржишта финалних 
производа и туристички потенцијал, представљају само неке од бројних фактора који 
општину Обреновац чине једном од веома атрактивних локација за пословање. Такође, 
пошто се налази у епицентру вишемилионског тржишта, општина Обреновац свим 
инвеститорима нуди релативно добар потенцијал продаје, нарочито када је реч о 
производима и услугама који у себи садрже висок ниво додате вредности.  

У контексту потенцијала за привлачење инвестиција, треба нагласити и то да су 
трошкови пословања у Републици Србији релативно повољни у поређењу са другим 
државама у региону, што представља резултат:22 

 ниских пореских стопа, као што су: 
- порез на добит од 10%;  
- порез на додату вредност, у износу од 8 или 18%;  
- порез на зараде, у износу од 12%;  

 бројних подстицаја за улагање, у које спадају државне субвенције за директне 
инвестиције између 3.000 и 10.000 евра по новом радном месту, затим ослобађање 
од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година за велика улагања, као и 
изузеће од плаћања пореза на зараде и доприноса за социјално осигурање за 
раднике млађе од 30 и старије од 45 година;  

 јефтинијих комуналних производа и услуга; 
 квалитета и цене раднe снаге који представљају, по општој оцени инвеститора, 
један од кључних разлога за улагање;23  

                                                 
22 www.siepa.sr.gov.rs   
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 слободног трговинског режима, са Русијом и земљама југоисточне Европе - 
CEFTA споразум; 

 стимулисања производних делатности кроз смањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на основу броја запослених. 

2.2.6.1. Општа обележја досадашњих инвестиционих улагања 
Да би се што реалније сагледала кретања досадашњих инвестиционих активности, датa 
је табела у којој је приказанo кретање укупно остварених инвестиција у основна 
средства на подручју Републике Србије, Централне Србије, града Београда и општине 
Обреновац. Анализа обухвата период од једанаест година (2000-2010. година), за сва 
наведена подручја (Табела 15.).  

Табела 15. Просторна дистрибуција  укупно остварених инвестиција*,  у хиљ. динара 
Територија 

Године Јединица 
мере Република 

Србија** 
Централна 
Србија Град Београд Општина 

Обреновац 

Динар 39.874.609 31.366.027 13.276.090 75.173 
2000. 

% 100 78,66 33,29 0,19 
Динар 55.188.399 41.840.003 20.493.935 116.925 

2001. 
% 100 75,81 37,13 0,21 

Динар 102.860.663 79.557.972 39.473.649 57.844 
2002. 

% 100 77,35 38,38 0,10 
Динар 115.842.223 89.976.409 49.996.904 1.278.719 

2003. 
% 100 77,67 43,16 1,10 

Динар 152.929.464 123.445.066 68.909.033 6.542.867 
2004. 

% 100 80,72 45,06 4,29 
Динар 327.525.063 253.879.729 83.713.081 2.676.654 

2005. 
% 100 77,51 25,56 0,81 

Динар 340.795.050 246.477.735 123.530.128 1.732.028 
2006. 

% 100 72,32 36,25 0,51 
Динар 482.340.888 366.865.027 193.206.590 7.089.409 

2007. 
% 100 76,06 40,06 1,47 

Динар 566.836.857 431.630.364 230.204.511 7.514.439 
2008. 

% 100 76,15 40,61 1,33 
Динар 455.485.248 352.405.627 180.301.853 4.520.725 

2009 
% 100 77,37 39,58 0,99 

Динар 425.400.001 - 191.398.520 13.327.373 
2010 

% 100 - 44,99 3,13 

Извор: Општински годишњак 2000-2010., РЗС, Београд. 
* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и 
државни облик својине) у текућим ценама,  ** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију 

На нивоу Републике, Централне Србије и града Београда током целог посматраног 
периода забележен је позитиван тренд инвестиционих активности који је у 2009. 
години прекинут пре свега захваљујући утицају светске економске кризе. Област 
                                                                                                                                                        
23 Људски ресурси у нашој земљи издвајају се по: високој продуктивности рада која, у оквиру 
индустрије, расте у просеку за 11,00% годишње; одличном техничком образовању, при чему 1/3 од око 
14.000 дипломираних студената сваке године долази са факултета природних наука; знатно нижим 
трошковима рада који износе мање од 1/2 издатака за зараде у новим чланицама ЕУ из Источне Европе. 
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централне Србије бележи константан удео од 76-77% током целог посматраног периода, док 
учешће Београда варира, али начелно расте у односу на почетну годину посматраног 
периода (било је ниже једино у 2005. години).  

Што се тиче општине Обреновац, инвестициона активност је била променљивог 
карактера. Ниво остварених инвестиција у општини Oбреновац, веома је низак у периоду 
до 2003. године (испод 120.000 хиљада динара), када је учешће у укупним инвестицијама 
Републике износило између 0,10 и 0,20 процента. Након тога, инвестициона активност се 
значајно убрзала што је довело и до пораста учешћа (од 1,00-1,50%; у 2004. години преко 
4,00%). У последњој анализираној години (2010. година), укупно остварене инвестиције 
Општине обухватају 6,96% од остварених инвестиција на нивоу града Београда, односно 
4,29% од укупно остварених инвестиција на нивоу Централне Србије, или 3,13% од 
целокупних инвестиција у Републици Србији. Повећање учешћа се дугује како великом 
расту обима инвестиција на нивоу Општине, тако и даљем паду инвестиционе активности 
посматрано на републичком нивоу. 

Поред тога, на нивоу општине Обреновац остварена је јако висока просечна годишња 
стопа раста инвестиција од 67,83%. На свим осталим нивоима ове стопе су биле ниже 
(26,71% на нивоу Репулике; 25,76% у Централној Србији и нешто виша стопа раста на 
нивоу града Београда од 30,58%). Сходно томе, може се констатовати да општина 
Обреновац стоји врло добро, мада треба признати да се овако висока стопа раста дугује 
пре свега ниској основици у почетно посматраним годинама. 

2.2.6.2. Инвестиције као фактор развоја пољопривреде  
У процесу реформи и припремања Републике Србије за приступање Европској унији, 
реализација циљева националног програма за економски опоравак и веће респектовање 
постулата тржишне економије јесу, у великој мери, условљени остваривањем вишег 
степена ефективности и рентабилности производње и производних фактора. 

Имајући у виду процес проширења ЕУ и перспективе које из тога произилазе за 
Србију, евидентно је да ће у будућем развоју наших пољопривредних газдинстава 
инвестициона активност заузимати круцијално место. Инвестиције имају одлучујућу 
улогу у реализовању циљева и приоритета аграрног и руралног развоја, пре свега као 
покретачки инструмент квантитативног и квалитативног раста укупних аграрних 
производних фактора и производње, али и стварања услова за бољи живот на селу. У 
овој етапи, раст инвестиција у пољопривреди представља услов њене техничке и 
технолошке модернизације, а у крајњој линији и један од услова економске 
стабилности читаве националне привреде. Без адекватног обима и осмишљене 
структуре инвестиционих улагања не може се обезбедити раст основних и трајних 
обртних средстава, повећање броја радних места, подизање учинка оруђа за рад, боља 
продуктивност рада, разноликост производње и сл., на било ком регионалном аграрном 
и руралном нивоу, па ни на националном.24  

Међу активностима које се одвијају у руралним подручјима, значајно место припада 
производњи добара неопходних за људску исхрану, те за потребе текстилне, 
прехрамбене и других индустрија. Ове активности су директно везане за економску 
функцију пољопривреде, утичу на раст конкурентности и значајно доприносе 
одрживом развоју.  

                                                 
24 Субић Ј. (2007): Место Јужног Баната у пољопривреди Србије и Црне Горе на путу ка европској 
интеграцији. Монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд.  
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Општина Обреновац, по свом географском положају, рељефу, расположивим 
природним ресурсима, као и створеним привредним потенцијалима представља 
интересантно подручје за пословне активности домаћих и страних инвеститора. Ову 
општину карактерише дуга индустријска и пољопривредна традиција. Обреновац 
представља другу по величини београдску општину са великим пољопривредним и 
ораничним површинама као и квалитетним земљиштем и добром конфигурацијом 
терена. Поред тога, пољопривредно становништво на данашњем нивоу примене 
технике и технологије поседује адекватан ниво знања комбинован са дугом традицијом 
пољопривредне производње. 

2.2.6.3. Остварене инвестиције у пољопривреди  
Како општину Обреновац карактерише дуга пољопривредна традиција, није 
изненађујуће да у структури стварања народног дохотка на нивоу Општине 
пољопривреда има учешће од око 16%. Будући да пољопривредно земљиште чини 76% 
укупног, јасно је да за развој пољопривреде постоји велики потенцијал (ипак, треба 
имати у виду да је укупна пољопривредна површина у последњих десетак година 
смањена за више од 1.000 хектара).   

Пољопривредно земљиште се углавном користи за ратарску производњу (пшеница и 
кукуруз), али су природни услови и близина београдског тржишта условили и 
развијеност повртарства. Највећи део пољопривредног земљишта представљају 
ораничне површине (90%). Њихов значајан део се користи за производњу крмног биља. 

У Општини постоји и велики број села која имају одличне предиспозиције за развој 
воћарства. Регистровани воћњаци простиру се на 1277 хектара. Они се добро одржавају 
и дају високе приносе. Основну воћарску културу представљају јабука и шљива. 
Пашњаци се простиру на 1128, а ливаде на 630 хектара. Принос и квалитет травне масе 
је добар, али постоји простор за значајно унапређење. 

Када говоримо о оствареним инвестиције у пољопривреду, шумарство и водопривреду, 
може се приметити да оне на нивоу Републике Србије показују тенденцију раста током 
читавог анализираног периода, мада је постојао дисконтинуитет у 2003. и 2004. години. 
У истом периоду, Централна Србија остварује константно учешће у укупно оствареним 
инвестицијама Републике Србије од 30 до 40% (ипак, значајан пад наступио је у 2008. 
години када је учешће опало са 39,88% на 23,7%, али се касније поново вратило на 30%).  

На нивоу града Београда инвестиције су до 2008. године биле у константном порасту, 
баш као и њихово учешће (од 6,14% у 2000. до 32,3% у 2007. години). У периоду од 
2003. до 2008. године године њихово учешће у укупним инвестицијама на 
републичком нивоу износило је константно преко 20%. 

На подручју општине Обреновац, инвестиције имају тенденцију раста током 
посматраног периода, мада постоји дисконтинуитет у неколико посматраних година. 
Њихово учешће је у једном тренутку достигло (2004. година) скоро 1%25 укупних 
инвестиција у Републици Србији (Табела 16.). 

Просечне годишње стопе раста инвестиција остварених у пољопривреди на свим 
нивоима су позитивне. На подручју Републике Србије, просечна годишња стопа раста 
је најнижа (17,13%), нешто виша је у Централној Србији (26,5%), док је највиша на 
нивоу града (29,12%). Као нарочито повољан показатељ се показала просечна годишња 
                                                 
25 У 2010. години, инвестиције прелазе учешће од 1,5%, али се овакав резултат пре свега дугује 
значајном паду инвестиционе активности на нивоу Републике у посматраној години. Из тог разлога није 
узет у обзир. 
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стопа раста инвестиција на подручју општине Обреновац која је упркос падовима 
инвестиција у појединим годинама посматраног периода износила читавих 58,53%.  

Табела 16. Просторна дистрибуција остварених инвестиција* у пољопривреди, 
шумарству и водопривреди**  (у хиљ. динара) 

Територија 
Године Јединица 

мере Република 
Србија** 

Централна 
Србија Град Београд Општина 

Обреновац 

динар 1.896.896 795.133 116.584 1.572 
2000. 

% 100 41,92 6,14 0,08 
динар 3.146.845 998.683 277.186 1.919 

2001. 
% 100 31,74 8,81 0,06 

динар 5.206.654 2.012.596 838.913 1.549 
2002. 

% 100 38,65 16,11 0,03 
динар 3.260.612 1.219.717 683.081 1.991 

2003. 
% 100 37,41 20,95 0,06 

динар 3.721.166 1.702.354 1.020.786 36.257 
2004. 

% 100 45,75 27,43 0,97 
динар 11.568.128 5.323.938 2.668.683 53.824 

2005. 
% 100 46,02 23,07 0,47 

динар 13.250.369 5.170.798 2.832.560 9.555 
2006. 

% 100 39,02 21,38 0,07 
динар 14.384.811 5.736.605 4.645.843 18.860 

2007. 
% 100 39,88 32,30 0,13 

динар 21.357.929 5.061.547 2.720.616 11.967 
2008. 

% 100 23,70 12,74 0,06 
динар 14.174.921 4.184.106 2.790.140 80.547 

2009.  
% 100 29,52 19,68 0,57 

динар 9.219.328 - 1.502.073 157.551 
2010 

% 100 - 16,29 1,71 

Извор: Општине у Србији, 2000-2010., РЗС, Београд; Инвестиције Републике Србије 2005., РЗС, Београд 2007. 
Напомене:* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и 
државни облик својине) у текућим ценама. Пољопривреда, лов и шумарство (статистички прегледи од 2003. 
године). 
** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 

Учешће пољопривредних инвестиција у укупно оствареним улагањима (у периоду 
2000-2010. година) на подручју општине Обреновац, града Београда, централне Србије, 
као и Републике Србије у целини, приказано је уз помоћ Графикона 9. 

У посматраном периоду, на подручју Републике Србије, учешће пољопривредних 
инвестиција у укупно оствареним инвестицијама варира из године у годину, тако да је 
највеће учешће ове делатности остварено у 2001. години (5,7%), док је најниже 
остварено 2010. године (2,17%). У истом периоду, учешће пољопривредних 
инвестиција у укупно оствареним инвестицијама Централне Србије иносило је између 
1,5 и 2,0 процента. Сличан је случај са градом Београдом који једино у 2005. години 
остварује учешће значајно веће од 2,0% (3,19%). 

На нивоу општине Обреновац постоје значајне варијације у учешћу пољопривреде у 
укупним инвестицијама (најнижих 0,16% у 2003. години и највиших 2,68% у 2002. 
години), што потврђује висока вредност стандардне девијације. Увидом у вредности 
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коефицијената варијације закључује се да су највећа одступања постојала управо на 
општинском нивоу.  

Графикон 9. Учешће пољопривреде* у укупно оствареним инвестицијама** 
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Извор: Општине у  Србији, 2000-2010., РЗС, Београд. Инвестиције Р. Србије 2005., РЗС, Београд 2007. 
Напомене:* Пољопривреда, рибарство, лов, шумарство и водопривреда (новији статистички преглед). 
** Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и 
државни облик својине) у текућим ценама. *** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 

2.2.6.4. Оцена остварених инвестиција у пољопривреди  
У циљу одређивања оцене остварених инвестиција у пољопривреди општине 
Обреновац, користиће се следећи показатељи: 

 остварене инвестиције у пољопривреди по активном пољопривреднику;  
 остварене инвестиције у пољопривреди по јединици пољопривредне површине; 
 остварене инвестиције у пољопривреди по јединици обрадиве површине; 
 остварене инвестиције у пољопривреди по јединици ораничне површине; 
 остварене инвестиције у пољопривреди по грлу крупне стоке. 

Ради добијања што реалније оцене остварених инвестиција у пољопривреди на 
подручју општине Обреновац, у наредној табели су дати показатељи који се односе 
како на регионални, тако и на национални ниво (Табела 17.). 26 

На основу анализе добијених резултата, могу се извести закључци да је у Републици, 
Централној Србији и граду Београду од свих посматраних показатеља највећа вредност 
добијена код остварених инвестиција у пољопривреди по активном пољопривреднику, 
док је најмања вредност добијена код остварених пољопривредних инвестиција по 
јединици пољопривредне површине, и то у следећем односу:  

- Република Србија (3,54:1,00); 

- Централна Србија (3,95:1,00); 
                                                 
26 Треба имати у виду да нису сви подаци о поменутим показатељима били доступни за исту годину, 
одакле би се могло закључити да њихово поређење нема смисла. Ипак, оно се у наставку врши на бази 
претпоставке да разлике нису велике, те да би се слични резултати добили и у случају да постоје сви 
подаци за 2010. годину.  
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- Београд (2,85:1,00). 

Изабрани показатељи јасно указују на чињеницу да општина Обреновац не заостаје за 
републичким, нити за нивоом Централне Србије (када су у питању инвестиције по 
јединици пољопривредне, обрадиве и ораничне површине). Са друге стране, њени 
резултати су значајно лошији у поређењу са осталим нивоима када су у питању 
инвестиције по пољопривредном и активном пољопривредном становнику, као и по 
грлу крупне стоке. У овој општини су највише инвестиције по јединици пољопривредне и 
обрадиве површине (око 5.800 динара), док су најниже по активном и пољопривредном 
становнику. Однос највиших (по јединици обрадиве површине) и најнижих (по 
пољопривредном становнику) достиже читавих 27,47:1,00.  

Укључивањем у анализу инвестиција по грлу крупне стоке постаје јаснија слика о улози 
сточарства. Нажалост, инвестиције по грлу крупне стоке спадају у категорију најнижих. 

Табела 17. Оцена остварених инвестиција* у пољопривреди** 
Територија 

Показатељ Јед. 
мере Република 

Србија*** 
Централна 
Србија 

Град 
Београд 

Општина 
Обреновац 

Остварене инвестиције у 
пољопривреди по 
пољопривредном становнику**** 

динар 6.372,48 3.343,71 23.545,79 211,04 

Остварене инвестиције у 
пољопривреди по активном 
пољопривреднику**** 

динар 9.838,04 4.985,01 36.409,57 320,24 

Остварене инвестиције у 
пољопривреди по јединици 
пољопривредне површине***** 

динар 1.810,73 4.167,47 7.039,63 5.127,29 

Остварене инвестиције у 
пољопривреди по јединици 
обрадиве површине***** 

динар 2.798,04 4.766,01 8.732,68 5.797,43 

Остварене инвестиције у 
пољопривредни по јединици 
ораничне поовршине***** 

динар 2.186, 89 4.500,84 7.318,87 5.376,25 

Остварене инвестиције у 
пољопривреди по грлу крупне 
стоке****** 

динар 
 

2.204,69 1.278,45 12.956, 95 238,75 

Извор: Општине у Србији 2000-2010., Попис становништва 2002. (Укупно и пољопривредно 
становништво у Србији), РЗ С Београд 2005., Инвестиције Р. Србије 2009., Општине у Србији 2007. 
Напомене:* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, 
мешовити и државни облик својине) у текућим ценама. 
** Пољопривреда, рибарство, лов, шумарство и водопривреда (новији статистички преглед). 
*** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 
****Подаци су узети за 2002. годину. 
*****Подаци су узети за  2010. годину. 
****** Подаци узети за 2007. годину (крупна грла стоке обухватају крупна грла говеда, свиња и оваца). 

На основу приказаних показатеља, јасно се види да општина Обреновац у погледу 
висине одређених показатеља не заостаје за републичким, нити за нивоом Централне 
Србије (када су у питању инвестиције по јединици пољопривредне, обрадиве и 
ораничне површине). Са друге стране, њени резултати су значајно лошији у поређењу 
са осталим нивоима када су у питању инвестиције по пољопривредном и активном 
пољопривредном становнику, као и по грлу крупне стоке. 
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2.2.6.5. Извршене исплате за инвестиције у основна средства  
Током седамдесетих и осамдесетих година XX века доминантно учешће у изворима 
финансирања привредних и непривредних инвестиција на нашим просторима је имао 
кредит, док су сопствена средства инвеститора учествовала са мање од 50%. Крајем 
прошлог века  тенденција се мења, тако што нагло почиње да опада учешће 
кредитних средстава, а да расте значај сопствених средстава привредних субјеката у 
финансирању инвестиција. 

Разлоге оваквих кретања не треба тражити у расту акумулативне и репродуктивне 
способности предузећа и других субјеката, нити у њиховом повећаном степену 
оспособљености за самофинансирање, већ пре свега у неповољним условима 
кредитирања, брзом расту инфлације и високим каматним стопама, које су биле изнад 
стопе инфлације. Све ово је демотивисало предузећа за коришћење банкарских 
кредитних средстава, тако да је учешће овог извора у финансирању инвестиција у 
протеклој деценији било ниско и имало опадајући тренд. У том периоду долази и до 
колапса банкарског система у Републици Србији, што додатно отежава услове 
финансирања читаве привреде, а поготову аграра. 

Поред тога, услови кредитирања привреде у протеклим деценијама нису били у довољној 
мери усклађени са специфичностима појединих привредних грана, посебно пољопривреде. 
Улагања у пољопривреду су се у читавом анализираном периоду одликовала недостатком, 
или бар недовољним уважавањем селективног приступа у финансирању. 

У току периода 2000-2009. година, анализиране су исплате за инвестиције у основна 
средства на основу извора финансирања, укупно и у појединим делатностима. 

На основу статистичких података могу се извести закључци о значају појединих извора 
финансирања на појединим подручјима и у поједим делатностима (Инвестиције 
Републике Србије, 2000., 2004., 2009., РЗС, Београд, 2000., 2009.): 

• На нивоу Републике Србије, укупно извршене исплате за инвестиције у основна 
средства, имају највеће учешће сопствених извора финансирања. Ипак, након 2000. 
године, односно 2004. године, уласком у нову фазу транзиције, развој банкарског 
сектора је очигледно утицао на делимичну промену структуре финансирања, па су 
нешто већи значај попримили комерцијални кредити. У том периоду, остварено је 
значајно повећање њиховог учешћа и то са 5,12% у 2000. години, на 20,30% у 2009. 
години, што представља позитиван тренд у развоју привреде. Сличне тенденције се 
уочавају и на нивоу Централне Србије и града Београда (пад учешћа сопствених 
средстава и раст учешћа кредита). На нивоу општине Обреновац најзначајнији 
извор финансирања представљала су остала средства, док основна средства и 
кредити тек у последњим годинама почињу да добијају на значају што свакако 
представља позитивну промену; 

• Када је у питању делатност пољопривреде, лова, шумарства, водопривреде и 
рибарства, јављају се сличне тенденције: пад учешћа сопствених средстава (који је 
нешто оштрији) и раст учешћа кредита, али и осталих средстава. Занимљиво је да 
су на нивоу Општине у 2000. и 2004. години целокупно извршене исплате потицале 
из осталих извора финансирања, да би се у предстојећим годинама њихово учешће 
почело смањивати (68,92% у 2009. години); 

• У делатности индустрије и рударства, на нивоу Републике Србије у целини, сви 
извори финансирања бележили су релативно стабилно учешће. У Централној 
Србији и граду Београду се бележи раст учешћа сопствених средстава, док су на 
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нивоу општине Обреновац, током целог периода, сопствена средства представљала 
једини извор финансирања инвестиционих пројеката (у 2009. години као 
секундарни извор финансирања појављују се кредити); 

• У делатности грађевинарства, 2000. године у општини Обреновац једини извор 
финансирања представљала су сопствена средства. На свим другим нивоима, 
значајан пад учешћа сопствених средстава праћен је растом учешћа комерцијалних 
кредита и осталих извора финансирања; 

• У делатности угоститељство и туризам, као и делатности саобраћај и везе, на 
подручју општине Обреновац инвестициона улагања су потицала из сопствених 
извора. Имајући у виду туристички потенцијал Општине, било би очекивано да се 
структура у наредним годинама промени у корист кредита. Код осталих 
посматраних подручја, највећи део извршених исплата за инвестиције у основна 
средства јесте био из сопствених извора, али је тренд преласка на кредите као извор 
финансирања (присутна су и остала средства) врло изражен; 

• У погледу извршених исплата за инвестиције у основна средства, делатност 
образовање и култура, разликује се у односу на остале привредне гране. На свим 
нивоима, главна два извора финансирања представљала су сопствена средства и 
остали извори, док кредити и удружена средства нису имали нарочити значај у 
реализацији предвиђених инвестиционих активности. 

2.2.6.6. Извршене исплате за капиталне трансфере из буџета општине Обреновац 
Рурални развој сеоских подручја, на нивоу свих локалних самоуправа у Републици 
Србији, највише брине локално пољопривредно становништо због његове 
оспособљености да се бави одговарајућим делатностима и доприноси укупном 
економско-социјалном развоју. 

На нивоу локалне заједнице, за развој пољопривреде, као и осталих руралних 
непољопривредних делатности, неопходна су финансијска средства која се делом 
обезбеђују из сопствених извора, а делом из туђих извора. 

Посматрајући период од 2000. до 2010. године, може се закључити да је извршен 
велики број исплата за капиталне трансфере из буџета ГО Обреновац ка сеоским 
месним заједницама. Трансфери су из године у годину расли (просечна годишња стопа 
раста од 44,00%), мада се може наслутити њихов пад у 2011. години имајући у виду да 
је за првих девет месеци исплаћен износ мањи од половине оног из 2010. године. 

Највећи обим трансфера ишао је ка месним заједницама Звечка и Пироман Бронвићи (у 
просеку око 9,00% од укупних трансфера на годишњем нивоу), али посматрањем 
стандардних девијација закључује се да су и одступања од просека такође била велика, 
те да улагања значајно варирају из године у годину (просек за Звечку је 8,61% од 
укупних трансфера, док је стандардна девијација 6,58 процентних поена). 

Високе стандардне девијације не представљају ексклузивну карактеристику месних 
заједница које су у просеку имале високо учешће у укупним трансферима. Стандардне 
девијације за скоро све месне заједнице биле су високе (најниже за месне заједнице 
Барич и Скела, чији су коефицијенти варијације износили редом 0,27 односно 0,32). 

Детаљна структура која се односи на трансфер капиталних средстава из буџета 
општине Обреновац ка сеоским Месним заједницама у периоду 2004-2011. година, 
представљена је у табели 18. 
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Табела 18. Трансфер капиталних средстава из буџета ГО Обреновац ка сеоским МЗ
Месна  

заједница 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Баљевац 70.220,38 5.000,00 111.077,31 48.456,84 14.521,01 230.116,12 176.662,42 84.588,28 
 5,84 0,19 3,73 1,53 0,38 3,81 1,64 2,03 
Барич 61.981,00 208.094,90 125.478,62 240.628,39 238.233,39 206.704,52 653.944,20 211.783,62 
 5,16 7,94 4,21 7,59 6,16 3,42 6,07 5,09 
Бело поље 18.700,57 79.479,08 112.939,33 13.286,33 24.429,24 26.262,13 340.351,15 96.011,44 
 1,56 3,03 3,79 0,42 0,63 0,43 3,16 2,31 
Велико поље - - 11.000,00 - 2.000,00 454.768,00 396.676,19 154.576,88 
 0,00 0,00 0,37 0,00 0,05 7,53 3,68 3,71 
Вукићевица 77.353,00 5.000,00 145.000,00 20.000,00 6.000,00 193.979,55 171.831,06 86.003,21 
 6,44 0,19 4,87 0,63 0,16 3,21 1,60 2,07 
Грабовац 25.941,00 10.224,66 35.550,00 247.683,66 19.377,27 3.144,00 88.657,00 117.313,60 
 2,16 0,39 1,19 7,82 0,50 0,05 0,82 2,82 
Дражевац 70.841,48 55.000,00 73.831,53 154.374,95 94.366,45 157.490,87 408.913,24 120.821,60 
 5,90 2,10 2,48 4,87 2,44 2,61 3,80 2,90 
Дрен 41.813,00 213.657,64 217.051,59 86.636,27 21.216,76 206.887,21 232.824,38 239.263,55 
 3,48 8,15 7,28 2,73 0,55 3,42 2,16 5,75 
Забрежје 85.300,00 93.923,61 125.282,23 186.146,05 363.807,32 408.130,16 986.242,02 167.617,65 
 7,10 3,58 4,20 5,87 9,41 6,75 9,16 4,03 
Звечка 19.403,31 594.538,06 84.946,58 358.572,31 274.182,01 633.706,61 669.815,55 275.187,64 
 1,61 22,68 2,85 11,32 7,09 10,49 6,22 6,61 
Јасенак 30.000,00 5.000,00 90.000,00 130.796,68 87.602,78 13.370,40 276.951,16 118.430,75 
 2,50 0,19 3,02 4,13 2,27 0,22 2,57 2,85 
Конатице 78.542,58 146.824,91 12.926,35 170.312,13 185.106,27 677.394,04 484.953,84 122.153,59 
 6,54 5,60 0,43 5,37 4,79 11,21 4,50 2,94 
Кртинска 28.801,00 18.654,61 47.741,85 125.972,14 17.590,43 294.025,96 471.208,06 192.805,70 
 2,40 0,71 1,60 3,98 0,45 4,87 4,38 4,63 
Љубинић - 85.000,00 56.000,00 136.497,26 16.130,00 21.250,00 100.000,00 84.156,00 
 0,00 3,24 1,88 4,31 0,42 0,35 0,93 2,02 
Мала 
Моштаница 30.000,00 105.000,00 - 112.562,11 86.383,88 167.187,47 486.111,15 285.326,94 

 2,50 4,01 0,00 3,55 2,23 2,77 4,51 6,86 
Мислођин - 100.000,00 21.417,43 38.318,34 167.483,55 6.504,66 232.308,88 147.920,54 
 0,00 3,82 0,72 1,21 4,33 0,11 2,16 3,55 
Орашац 109.000,00 185.213,85 227.281,80 31.367,55 244.668,97 34.124,49 279.841,59 200.849,70 
 9,07 7,07 7,63 0,99 6,33 0,56 2,60 4,83 
Пироман 
Бровићи 47.623,50 393.895,91 191.074,03 294.123,17 500.720,24 551.451,51 999.877,61 208.744,39 

 3,96 15,03 6,41 9,28 12,95 9,13 9,29 5,02 
Пољане 133.000,00 - 500.000,00 48.210,00 187.478,00 8.400,00 231.114,79 31.950,60 
 11,07 0,00 16,78 1,52 4,85 0,14 2,15 0,77 
Ратари 45.000,00 65.000,00 - 44.091,88 244.363,38 290.440,84 198.470,56 153.179,58 
 3,75 2,48 0,00 1,39 6,32 4,81 1,84 3,68 
Скела 67.547,00 156.646,50 222.305,21 284.623,79 455.693,05 410.301,01 832.026,82 164.767,39 
 5,62 5,98 7,46 8,98 11,78 6,79 7,73 3,96 
Стублине - 22.850,74 232.778,53 190.301,45 321.336,07 496.046,04 921.578,48 227.944,68 
 0,00 0,87 7,81 6,01 8,31 8,21 8,56 5,48 
Трстеница 60.000,00 - 52.000,00 139.231,11 224.307,99 307.926,77 358.441,46 179.135,46 
 4,99 0,00 1,74 4,39 5,80 5,10 3,33 4,30 
Уровци 57.397,00 35.802,66 177.979,80 50.119,74 61.261,62 185.073,72 508.973,11 259.360,96 
 4,78 1,37 5,97 1,58 1,58 3,06 4,73 6,23 
Ушће 43.000,00 36.047,62 106.761,00 16.385,22 8.941,67 57.254,75 260.189,98 232.037,36 
 3,58 1,38 3,58 0,52 0,23 0,95 2,42 5,58 
УКУПНО 1.201.464,82 2.620.854,75 2.980.423,19 3.168.697,37 3.858.259,68 6.041.940,83 10.591.364,28 4.161.931,11 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Извор: Извештај о финансијском пословању сеоских МЗ ГО Обреновац, у периоду 2004-2010. година. 
Напомена:* Подаци приказују финансијско пословање сеоских Месних заједница у првих девет месеци 
2011. године.  

На основу расположивих статистичких података, може се закључити да је структура 
извршених трансфера из буџета Општине ка сеоским МЗ веома разноврсна, али да се 
највише средстава издвајало за МЗ Пироман - Бровићи (просечно годишње 398.438,80 
динара или 8,88% укупних издвајања). 
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2.3 ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2.3.1. Рељеф и педолошке карактеристике  
Општина Обреновац је једна од 17 општина Града Београда и налази се на јужном 
ободу Панонског басена, на десној обали Саве, у контакту Западне Србије и Шумадије 
на подручју Обреновачке Посавине и Доње Колубаре. У погледу рељефа припада 
панонској области. Највећи део од укупно 411,04 km2 територије чини макроплавина 
реке Колубаре, која са Тамнавом захвата површину од 288 km2.  

Слика 2. Рељеф општине Обреновац 
Територија општине Обреновац скоро у 
целини припада низији - 56,3% се налази на 
надморској висини нижој од 100 метара, а 
чак 92,2% испод 200 м н.в. Терени изнад 200 
м н.в. заузимају мање од 8% површине 
Општине и лоцирани су на крајњем истоку, 
на десној обали реке Колубаре (Слика 2).  

У геолошкој структури доминирају неогени 
седименти, који на нагибима узрокују 
клизишта, карактеристична за североисток и 
исток Општине.  

Извор: Драгићевић, Карић, (2007). 

Области на ободу Панонског басена налазе се у саставу другог педогеографског рејона 
Србије.  

 Слика 3. Педолошка карта ГО Обреновац 

Према резултатима истраживања 
Института за земљиште из 2008-2009. 
године, на подручју Обреновца 
преовлађују развијена, дубока и 
потенцијално плодна земљишта, на 
којима се могу постићи високи 
приноси ратарских и воћарских 
култура. Доминирају хидроморфна 
земљишта: алувијум, флувијално 
ливадско земљиште и ритска 
црница у централном делу Општине 
и дуж река Саве, Колубаре, Тамнаве и 
Пештана и псеудоглеј на западу и 
југозападу, а значајно учешће имају и 
аутоморфна земљишта: гајњача на 
истоку и југозападу и делувијум на 
истоку Општине (Слика 3.).  

Алувијум је карактеристичан за 
речне долине и условно је високо 
продуктивно земљиште. Генерално 
припада трећој бонитетној класи, а 
подтип карбонатни иловасти првој 
бонитетној класи.  

       Извор: Институт за земљиште, (2009). 
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Услед изложености допунском влажењу поплавним и подземним водама има неповољан 
водно-ваздушни и топлотни режим и захтева хидромелиорације, у ком случају 
обезбеђује високе и стабилне приносе ратарских и повртарских култура. Према 
резултатима поменутих анализа Института за земљиште, на подручју општине 
Обреновац алувијум је заступљен у виду два подтипа:  

 алувијално земљиште, карбонатно, иловасто на ритској црници - присутно је 
у атарима насеља која гравитирају реци Сави (Скела, Ратари, Бргулице, Уровци, 
Кртинска, Рвати и Забрежје), на теренима некадашњих ритова, у виду речних 
наноса на ритској црници. Лакшег је механичког састава (иловача), добро 
пропушта воду, неутралне реакције, слабо карбонатно, са ниским садржајем 
хумуса, средње обезбеђено азотом и калијумом, али сиромашно фосфором;  

 алувијално земљиште, некарбонатно, глиновито, дубље оглејано - 
заступљено је у речним долинама – од реке Саве дуж тока Колубаре и Тамнаве, 
у већем делу КО: Забрежје, Рвати, Звечка, Обреновац, Бело Поље, Велико Поље 
и Пироман. Тежег је механичког састава (глиновите иловаче и глине), слабо 
водопропусно, има високе вредности капацитета адсорпције и висок степен 
засићености базама. Слабо киселе је реакције, средње обезбеђено хумусом и 
калијумом и добро обезбеђено азотом, али слабо обезбеђено фосфором.  

Флувијално ливадско земљиште изворно се налази под ливадском вегетацијом, али се 
најчешће обрађује. Припада високопродуктивним земљиштима друге бонитетне класе и 
посебно је погодно за гајење кукуруза, сунцокрета, шећерне репе и повртарских култура. 
Ливадске влажне црнице, подложне плављењу и високом нивоу подземних вода, имају 
озбиљна производна ограничења и припадају петој бонитетној класи. На територији 
Обреновца, ливадско земљиште захвата издигнуте површи речних долина Саве, Колубаре и 
Пештана, у рејонима њихових меандара и плављених површина. Слабо киселе је до слабо 
алкалне реакције, у зависности од наноса, и односа утицаја поплавне и подземне воде, слабо 
карбонатно, добро обезбеђено азотом, средње обезбеђено хумусом и калијумом и слабо 
обезбеђено фосфором. Механички састав овог земљишта у површинском хоризонту је 
глиновито-иловаст, а на потесу Пољане - Конатице прелази у глинушу. Има велику 
адсорптивну способност и висок степен засићености базама, али се, услед компактности, 
одликује неповољним режимом циркулације воде, ваздуха и топлоте и тешко се обрађује.  

Ритска црница има дубоки хумусно-акумулативни хоризонт и потенцијално је плодно 
земљиште. Услед изложености допунском влажењу поплавним и подземним водама има 
неповољан водно-ваздушни и топлотни режим и захтева хидромелиорације, којима се 
обезбеђују високи и стабилни приноси ратарских и повртарских култура. Генерално 
припада трећој бонитетној класи, а карбонатна ритска црница првој бонитетној класи. 
На подручју општине Обреновац присутна је у равници и депресијама, у виду: 

 ритске црнице, карбонатне, глиновите - у деловима КО: Дрен, Грабовац, 
Ратари, Бргулице, Скела, Уровци и Кртинска. Глиновитог је механичког састава, 
са високим капацитетом адсорпције и степеном засићености базама, а услед 
присуства карбоната релативно добро пропушта воду. Слабо киселе је до 
неутралне реакције и добро обезбеђена хумусом и азотом. Висок садржај 
фосфора и калијума указује на прекомерну употребу минералних ђубрива; 

 ритске црнице, некарбонатне, глиновите - на мањим локалитетима КО: 
Пироман, Стублине, Уровци, Грабовац и Дрен. По механичком саставу припада 
тежим глиновитим иловачама, слабо киселе реакције, слабе пропусне моћи за 
воду и високог капацитета адсорпције и засићености базама. Средње је 
обезбеђена хумусом и добро снабдевена нутријентима.  
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Псеудоглеј генерално припада четвртој бонитетној класи, али његова производна 
способност варира у зависности од начина коришћења и климатских услова. 
Неповољан водно-ваздушни и топлотни режим резултат је задржавања воде на 
површини услед присуства теже пропусног слоја дубље у профилу, а повећана 
киселост и сиромаштво у базама, хумусу и минералним материјама захтевају 
предузимање комплексних мелиоративних мера. У општини Обреновац псеудоглеј је 
заступљен на западу и југозападу, у виду два подтипа: 

 псеудоглеја равничарског на погребеној ритској црници – у атарима КО: 
Ушће, Скела и Грабовац (засеоци Крива бара и Лужански крај). Према 
резултатима поменутих анализа  ради се о плодном земљишту, средње киселе 
реакције и обезбеђености хумусом, а интензивно ђубрење је резултирало 
добром снабдевеношћу азотом, калијумом и фосфором; и 

 псеудоглеја оброначног - на заравнима и падинама КО: Дрен, Орашац, Љубинић, 
Вукићевица и Стублине. Псеудоглеј оброначни је јако кисело земљиште, средње 
обезбеђено хумусом и азотом и слабо обезбеђено калијумом и фосфором. Услед 
падинског подповршинског отицања воде, присутно оглејавање је мањег 
интензитета него што је то случај са псеудоглејом у равници.  

Гајњача се убраја у врло добро пољопривредно земљиште и према погодности за 
пољопривредну производњу генерално се сврстава у другу бонитетну класу. Топла и 
оцедна, нарочито је погодна за воћарство и виноградарство, а на мањим нагибима 
представља добру подлогу и за ратарске и повртарске културе. Гајњача се на 
територији ГО Обреновац јавља у два основна подтипа: 

 еутрични камбисол (гајњача) на миоценском кречњаку - налази се на 
брежуљцима КО: Грабовац (Брђански крај), Трстеница (Горњи крај), Мислођин, 
Јасенак, Дражевац и Баљевац. Припада текстурној класи глиновитих иловача на 
лесу или меканим кречњацима и има добру пропусност за воду. У погледу 
хемијских особина, средње је и слабо киселе реакције, има висок капацитет 
адсорпције и засићености базама. Средње је обезбеђена хумусом, азотом и 
калијумом, док је ниво лакоприступачног фосфора низак; 

 еутрични камбисол (гајњача) у лесивирању - овај подтип гајњача карактеристичан 
је за увале и благо заталасане терене КО: Грабовац (Видански крај, Ново Село), 
Стублине, Орашац, Вукићевица, Љубинић, Мислођин (Бачевица) и Трстеница. За 
подлогу има глиновите језерске седименте, услед чега је нешто тежег, глиновито-
иловастог састава у односу на гајњачу на лесу и слабо је пропусна за воду. Средње је 
киселе реакције, високо засићена базама, добро обезбеђена азотом, средње 
обезбеђена хумусом и калијумом и слабо обезбеђена фосфором. 

Делувијални наноси са мало или без скелета настају спирањем земљишта у областима 
брдског рељефа, захваћеног ерозијом и погодни су за разноврсну биљну производњу, 
од воћарства и виноградарства до поврћа и крмног биља.  

У општини Обреновац делувијум је заступљен у виду колувијално-алувијалног земљишта, 
некарбонатног, иловастог, на истоку Општине, око речних токова Равенице, Марице и 
Врбовице и резултат је спирања земљишта са околних побрђа. Ово земљиште је песковито-
иловастог и иловастог механичког састава и добро пропусно за воду, погодно за обраду, 
нарочито у повртарској производњи. Реакције је слабо киселе, високо засићено базама, 
средње обезбеђено хумусом, фосфором и калијумом и добро обезбеђено азотом. 

Сумарно посматрано, од  укупне површине пољопривредног земљишта око 70% је I-IV 
бонитетне класе, погодно за обраду (око 6% земљишта прве бонитетске  класе, око 14% 
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друге, око 27% треће и око 23% четврте класе) и лоцирано је у сливу реке Саве, 
Колубаре и Тамнаве, у КО: Кртинска, Уровци, Забрежје, Бело Поље, Велико Поље и 
Конатице (I и II бонитетна класа) и КО: Звечка, Ратари, Грабовац, Мислођин и Пољане 
(III и IV бонитетна класа). Преостало земљиште је V-VII бонитетне класе и природно је 
предиспонирано за ливаде, пашњаке и шуме. Највећим делом се налази на подручју КО: 
Скела, Ушће, Вукићевица, Орашац, Љубинић, Дрен Стублине и Трстеница. 

Полазећи од надморске висине, нагиба терена, начина коришћења земљишта по 
катастарским културама и квалитета, односно бонитета земљишта (посебно обрадивог 
земљишта и нарочито њива), катастарске општине Обреновца сврставају се у равничарско 
пољопривредно подручје које се карактерише надморском висином до 200 метара.  

Повољни рељефни и педолошки услови на великом делу подручја ГО Обреновац, уз 
извођење потребних мелиоративних мера и поштовање добре пољопривредне праксе, 
омогућују развој разноврсне пољопривредне производње. 

2.3.2. Основни климатски индикатори 
Обреновац је у климатском погледу смештен у средишту северног умерено-топлог 
појаса. Овде је клима блажа варијанта типичне континенталне панонске климе. 
Основни елементи континенталне климе су четири годишња доба са хладним зимама и 
жарким летима, док су пролеће и јесен доба са више падавина. У Обреновцу се основна 
климатска слика значајно мења под утицајем делатности термоелектрана и на 
локалном нивоу овде се мора узети у обзир ефекат „стаклене баште“ који се ствара под 
утицајем доспелих аерозагађења. Праћењем температуrе дошло се до просечне 
годишње од 11°С, са летњом просечном од 21°С, зимском око -2,1°С, док је распон од 
минималних -27°С до максималних 41,8°С. Количина падавина на годишњем нивоу је 
око 640 литара воде по метру квадратном, а варира од 440 литара у сушним годинама 
до 940 литара по квардатном метру у кишним годинама. Распоред падавина сезонски је 
израженији у пролеће и крајем лета и почетком јесени. Ове климатске прилике 
погодују развоју пољопривредних делатности, уз већ постојеће предиспозиције као 
што су претежно равничарски терен и квалитет земљишта које је овде заступљенo. 

У погледу облачности као елемента климатских прилика у Обреновцу у просеку на 
годишњем нивоу има 66 ведрих дана. Просек ведрих дана за децембар месец је један, 
док је у августу 11 таквих дана. Облачних дана у току године има 51, док је тмурних 
дана око 115. Релативна влажност ваздуха, као степен засићености воденом паром, 
мења се у току дана у обрнутом смеру у односу на промену температуре ваздуха. 
Преко дана је релативна влажност ваздуха мања, а током ноћи већа. Средња релативна 
влажност ваздуха у просеку на годишњем нивоу износи 74%. Од новембра до фебруара 
је 80% - 85%, у осталим месецима је од 45% - 75%. Релативна влажност ваздуха већа од 
80% забелажена је у просеку у 77 дана годишње, од чега је таквих дана највише у 
децембру и јануару, а најмање од јуна до септембра. У погледу ваздушног притиска 
најнижи је од јануара до априла, после чега расте. Средњи годишњи притисак ваздуха 
је око 1.006 mbar, у јануару је највећи 1.010 mbar, а у априлу најнижи 1.003 mbar. 

Обреновац је претежно равничарски предео, потпуно отворен према северу и северозападу 
одакле продиру хладне ваздушне масе из северне и средње Европе. Кошава је типичан 
ветар овог предела. На временске прилике овде снажно утичу циклони који долазе из 
Ђеновског залива и прате долину Саве и Дунава. Према склопу терена у долинама Дрине 
и Колубаре одређује се и оријентација ваздушних струја у овом делу Србије. 

Ваздушна струјања су дакле у директној вези са циркулацијом у атмосфери и орографијом. 
Током вишегодишњих праћења ваздушних струјања (1961-1990. год.) на овим територијама 
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установљено је да ветар у Обреновцу најчешће дува са југоистока (сваки трећи дан). На 
годишњем нивоу у просеку има 124 дана са јаким ветром (јачине 8 бофора и више); у марту 
има 15 ветровитих дана што је максимум на месечном нивоу посматрања, док у току августа 
има најмање 7 дана. Ветрови са севера и југа у Обреновцу ретко доносе падавине. Ветар је 
важан климатски елемент због загађујућих материја које су пореклом од термоелектрана. Са 
аспекта ширења загађујућих материја највећи значај имају северозападни и западни ветрови, 
а сматрају се опасним и југоисточни. Депоније пепела у Обреновцу су у зони дувања 
ветрова са запада и северозапада и дешавају се пешчане олује које дижу материјал са 
депонија и односе га у градско језгро и већи део Обреновца је угрожен такође. Уочава се да 
је Обреновац изложен врло опасним ваздушним струјањима која угрожавају животну 
средину и здравље становника. 

2.3.3. Хидрографска мрежа и водни ресурси 

2.3.3.1. Површинске воде 
Општина Обреновац је окружена речним токовима који највећим делом представљају 
граничне токове. То је град на ушћу Колубаре у Саву, са околином испресецаном 
многим каналима.  
Река Сава је укупне дужине 940 km. Настаје спајањем река Сава долинка (извире на 
Крањској гори и спушта се Караванкама и Јулијским алпама на југоисток) и Сава бохињка 
(извире јужно од Триглава) код Радовљице и тече на југоисток поред Крања, након 300 km 
кроз Загреб. Великим својим делом она је погранична река између Хрватске и Босне и 
Херцеговине. У Дунав се улива у Београду. За речне бродове, Сава је пловна од Сиска до 
Београда. Подручје лево и десно од Саве назива се Посавина. Укупна површина слива Саве 
је 95.720 km2,а највеће притоке Саве су: Мирна, Крка, Купа, Орљава, Босут, Уна, Врбас, 
Босна, Дрина и Колубара. Значајни градови на току Саве у Србији су: Сремска 
Митровица, Шабац и Београд (Слика 4.).  

Слика 4. Мрежа станица површинских вода - слив реке Саве 

 
Izvor: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske/sliv_sava.php 

Река Сава је северна граница ГО Обреновац. Улази на територију Обреновца у селу Ушће (на 
ушћу Вукодража у Саву), а напушта је после 38,5 km у атару села Мала Моштаница, на 
месту „Дубоко“. У овом делу њена ширина је најмања а дубина највећа (22 m).  
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Река Колубара је десна притока Саве, дуга око 123 km. Настаје од Обнице и Јабланице 
у Ваљеву. Леве њене притоке су: Рабас, Кладница и Тамнава, десне: Градац, Бања, 
Лепеница, Рибница, Топлица, Љиг, Пештан, Турија и Бељаница. Улива се у Саву код 
Обреновца (Слика 5.), у познатом излетишту Забран. Колубара тече кроз општину 
Обреновац укупном дужином од око 27,3 km, од чега 14,7 km својим коритом, од ушћа 
у Саву до ушћа Пештана у Колубару, а остатак од 12,6 km Колубара тече коритом 
Пештана. Колубара је уведена у корито своје притоке због измештања њеног корита на 
простору површинског копа „РЕИК Колубара“. Старо, напуштено корито Колубаре, је 
највећим делом године суво. Слив Колубаре износи око 3.600 km2 и у њему се налазе 
богата налазишта лигнита. Долином Колубаре пролазе железничка пруга и ауто пут. 

 

 
 

Слика 5. Мрежа станица површинских вода-Слив реке Колубара 
http://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske/sliv_kolubara.php 

Колубара је иначе река која има бујични ток па самим тим представља потенцијалну 
опасност због честих изливања у пролећном периоду. Највећи део воде кроз корито 
Колубаре протекне у виду неколико поплавних таласа, најчешће током зимских и 
пролећних месеци (највећи средњи месечни протицај је у марту, а најмањи у септембру). 
Водни биланс слива Колубаре показује просторну и временску неуједначеност на коју 
највећим делом утиче рељеф, клима и геолошки састав. Корито реке Колубаре има 
изражен меандарски карактер у свом току кроз општину Обреновац, па је због тога и 
дошло до формирања великог броја напуштених речних корита и одсечених меандара. 
Данас су то места где се одлаже различити отпад и где се празне септичке јаме 
домаћинстава на чијим се поседима налазе. У време високих водостаја Колубаре, ове 
депресије су испуњене водом. Због тога је и присутна опасност по загађење подземних 
вода како на простору општине Обреновац тако и шире територије.  
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Трећа река која протиче кроз подручје Обреновца је Тамнава. То је заправо канал који је 
преостао од некадашњег тока ове реке. Канал Тамнава, који је прокопан старим коритом 
Тамнаве, пролази кроз сам град Обреновац и сада прикупља атмосферске и подземне воде. 
Улива се у реку Колубару преко црпне станице Забрешке ливаде. Тамнава је уведена у старо 
корито Колубаре, узводно од ушћа Пештана. Она је истовремено граница општина 
Обреновац и Уб, односно територије Градова Београда и Ваљева. Ова граница се протеже 
од ушћа реке Уб у Тамнаву, до ушћа Тамнаве у Колубару, укупне дужине 10,7 km.  

Квалитет водотока Саве и Колубаре редовно прати Градски завод за јавно здравље из 
Београда. Према овим мерењима, Сава је у протеклих годину дана у 50% мерења била у II 
категорији, а у половини испитивања квалитет је био лошији, и то у 42% случајева због 
физичко-хемијске неисправности, а у 17% случајева због бактериолошке неисправности. У 
Колубари је само 8% узорака у II категорији, док је чак 83% узорака неисправно због 
физичкохемијских параметара, док је истовремено половини узрака бактериолошки 
неисправна. Сава се контролише 4 пута месечно, а Колубара 2 пута. Контролишу се 
физичкохемијски и микробиолошки параметри. 

Резултати комплетних хемијских анализа узорака вода реке Саве су дати у табелама 19. и 20.  

Табела 19. Резултати комплетних хемијских анализа вода реке Саве 
Датум анализе 19.6.2007 11.10.2007 

      
1. ОСНОВНЕ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ КОМПОНЕНТЕ 
Температура (oC) 22,3 18,9 
pH вредност 8,0 7,9 
Мутноћа (NTU) 2,4 2,7 
Боја  (oPt-Co skale) 5 <5 
Електропроводљивост (μS/cm) 400 390 
Суспендоване материје (mg/l) 9 4 
Суви остатак  (mg/l na l05°C) 262 280 
Укупна тврдоћа (°dH) 11,7 12,2 
Утрошак KmNO4 (mg/l) 7,7 6,8 
    
2. РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 
Кисеоник  (O2) (mg/l) 7,1 6,8 
Угљен-диоксид  (CO2) (mg/l) <0,1 1,7 
Водоник-сулфид (H2S) (mg/l) <0,02 bez 
    
3. МАКРОКОМПОНЕНТЕ 

КАТЈОНИ mg/l mg/l 
Калцијум (Ца2+) 62,9 67 
Магнезијум (Мг2+) 12,6 12 
Натријум (Na+) 9,8 8,03 
Калијум (K+) 1,48 1.76 

АНЈОНИ mg/l mg/l 
Хидрокарбонати (HCO3

-) 189,0 239,7 
Хлориди (Cl-) 18,8 13,3 
Сулфати (SO4

-2) 20,2 20,8 
Нитрати (NO3

-) 6,0 5,6 

Извор: (ГЗЈЗ, Београд) 
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Табела. 20. Квалитет реке Саве, 2009. год.  

Sava1) Протицај 
(m3/s) 

Електро-
проводљивост 

(µS/20°C) 

Растворени 
кисеоник 
(O2 mg/l) 

BPK5
2) 

O
2 mg/l 

BOD5
2) 

HPK2) 

O mg/l 
COD 2) 
O2 mg/l 

Амонијум, 
mg/l (NH4) 

Нитрати 
Mg/l (N) 

Фенол, 
mg/l 

М - 449 11.9 5.6 7.6 0.18 1.01 0.002 
Д - 16.IX 20.II 16.XII 16.XII 17.VI 21.I 18.XI 
Ø - 378.9 9.48 2.41 3.55 0.069 0.693 0.0011 
М - 344 7.3 1.7 2.2 0.01 0.30 <0.001 
Д - 15.IV 17.VI 15.VII 18.XI 15.IV 20.V 21.I 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
Напомена: М=максимална; Ø=средња; м=минимална измерена вредност са датумом појављивања, 
д=датум 

1) Број узорака на станици током године 
2) BPK5-биолошка потрошња кисеоника након 5 дана, HPK-хемијска потрошња кисеоника после 5 

дана 
3) n=број узорака фенола током 2009. године 

Највећи загађивачи реке Саве на овом подручју су хемијско-индустријски комплекси у 
Баричу и ТЕНТ. Највећи загађивач Колубаре је изливни главни фекални колектор 
канализације општине Обреновац. Такође, на обалама Колубаре или на њеним 
терасама су често лоциране депоније које бивају одношене и доводе до загађења воде. 

Обреновац обилује и великим бројем извора. На целој територији их има укупно 88, од 
тога највише на подручју села Грабовац. По бројности затим следи Дрен (12), 
Вукићевића (8), Трстеница (7), Стублине (7), Орашац (6) и Љубинић (1). Све изданске 
воде су искључиво неогене и квартарне творевине. Велике су моћности, а леже преко 
палеозојских и мезозојских стена.  

2.3.3.2. Подземне воде  
Подручје општине Обреновац обилује подземним водама које се користе у сврху  
наводњавања пољопривредних култура и водоснабдевања становништва. Заступљена 
су два типа издани:  

• Збијени тип издани у оквиру песковито - шљунковитих алувијалних седимената  
• Условно безводни делови терена у оквиру алувијалних глина и лапоровито - 

глиновитих плиоценских наслага  

Прихрањивање водоносног слоја, врши се највећим делом  из Саве и Колубаре. Из тог 
разлога је ниво воде у бунарима јако варијабилан и зависи од њихове удаљености од 
поменутих река, односно од водостаја Саве и Колубаре. Дебљина водоносних наслага 
је промењива и креће се од 5 до 15 m. Најмања дубина на којој се оне могу наћи је у 
јужном делу подручја док је у централном делу њена дубина 10-12 m. На већој дубини 
налазе се слојеви кречњачких стена у којима је пронађена термоминерална вода, чији је 
балнеолошки квалитет потврђен.  

Рударско геолошки факултет, Департман за хидрогеологију, је 2006. године урадио 
Елаборат о резервама подземних вода где је установљено 4 l/s динамичких и 6 l/s 
статичких резерви подземних вода. 

Претпоставља се да испод дебелог слоја флиша (дубине од 440 m до 1.500 m и чак 
2.000 m) постоји још један хидрогеолошки колектор велике издашности 20 - 40 l/s, са 
температуром воде од око 100°С. Ова вода би се могла користити за грејање околних 
насеља, а у случају веће издашности и целог Обреновца.  

 
 

57



Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година 

За потребе „Елабората о резервама подземних вода изворишта "Вић баре" у 
Забрежју за водоснабдевање Обреновца“, урађене су 4 анализе сирове воде са самог 
изворишта. и резултати тих анализа су приказани у табелама 21. и 22. Константно су 
повишени садржаји гвожђа и мангана. 

Табела 21. Резултати комплетних хемијских анализа испитиваних подземних вода 
Датум анализе 19.6.2007. 11.10.2007. 28.12.2007. 13.3.2008. 

1. Oсновне физичко-хем. компоненте 
Температура  (oC) 15 14,3 10,2 11,5 

pH вредност 7,4 7,4 7,4 7,5 

Мутноћа (NTU) 9,3 13 15,1 20 

Боја  (oPt-Co skale) <5 <5 <5 <5 

Електропроводљивост (μS/cm) 530 490 490 480 

Суспендоване материје (mg/l) 3 3 5   

Суви остатак  (mg/l na l05°C) 344 314 329 360 

Укупна тврдоћа (°dH) 16,8 15,8 14,6 15 

Утрошак KmNO4 (mg/l) 3,7 3,9 5,9 4 

          
2. Rастворени гасови 
Кисеоник  (O2) (mg/l) 1,3 3,3 5 4.1 

Угљен-диоксид  (CO2)  (mg/l) 18 12,5 15 8,4 

Водоник-сулфид (H2S) (mg/l) <0,02 bez 0,04 0,026 

     
3. Макрокомпоненте 

Катјони mg/l mg/l mg/l mg/l 
Калцијум (Ca2+) 78,2 77 71,1 73,6 

Магнезијум (Mg2+) 25 21,6 19,9 20,3 

Натријум (Na+) 8,87 8,87 7,94 8,7 

Калијум (K+) 0,74 0,69 0,64 0,693 
Анјони mg/l mg/l mg/l mg/l 

Хидрокарбонати (HCO3
-) 352 307 310,4 310,5 

Хлориди (Cl-) 9,8 10,5 9,8 11,1 
Сулфати (SO4

-2) 26,8 23,5 25,2 22,1 
Нитрати (NO3

-) 2 0,9 2,2 0,6 

Извор: ГЗЈЗ, Београд 
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Табела 22. Анализа микроелемената, радиоактивности и бактерија у узорцима 
подземних вода 
Датум анализе 19.6.07. 11.10.07. 28.12.07. 13.3.08. 
Микрокомпоненте     
МЕТАЛИ mg/l mg/l mg/l mg/l 
Гвожђе (Fe) 0,98 2,31  5,34 

Манган (Mn) 0,23 0,258 0,221 0,263 

Хром-укупни (Cr) <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 

Алуминијум (AI) 0,004   0,006 <0,002 0,02 

Баријум (Ba) 0,135    

Литијум (Li) 0,002 0,002 0,0027  

Цинк (Zn) 0,022 0,063 0,13 0,356 

Бакар (Cu) 0,002 0,003 0,006 0,01 

Олово (Pb) <0,010 <0,010 <0,010 <0,008 

Кадмијум (Cd) <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,0001 

Арсен (As) 0,006 0,013 0,024 0,045 

Селен (Se) <0,020 <0,001 <0,001 <0,001 

Жива (Hg) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Никл (Ni) <0,003 <0,005 <0,003 0,001 
НЕМЕТАЛИ mg/l mg/l mg/l mg/l 

Амонијак (NH3) 1,3 1.36 0.89 1.29 

Нитрити (NO2) 0,028 0,035 0,03 <0,006 

Укупно фосфати  (P) 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 

Флуориди (F) 0,12 0,05 0,11 0,12 

Радиоактивност     
Параметар Aktivn. (Bq/l) Aktivn. (Bq/l) Aktivn. (Bq/l) Aktivn. (Bq/l) 

Укупна ά-активност <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Укупна β-активност <1 <1 <1 <1 

Загађивачи     
Цијаниди (mg/l) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Укупни феноли (mg/l) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Детерџенти (анјонски) (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Укупна уља и масти (mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Укупно пестициди (μг/л) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Бактерије  

мезофилне аеробне бактерије у 1ml 0 0 10 120 

колиформне бактерије фекалног 
порекла у 100 ml 0 0 0 0 

колиформне бактерије у 100 ml mpn=2 0 0 0 
стрептококе групе "Д" у 100 ml негативан негативан негативан негативан 
протеус врсте негативан негативан негативан негативан 
сулфидоредукујуће клостридије у 100 
ml 0 негативан 0 0 

псеудомонас аеругиноса у 100 ml негативан негативан негативан негативан 

Извор: ГЗЈЗ, Београд 
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2.3.3.3. Геотермалне воде и Обреновачка бања 

Прва бушотина у Обреновцу је избушена 1898. године, у центру града, испред хотела, до 
дубине од 176 m. Из ње је добијен самоизлив геотермалне воде температуре 21.5ºC са 
протицајем 7,2 l/s. На бази резултата ове бушотине и квалитета њене воде, оформљена је 
„Обреновачка бања“, односно јавно купатило где се вода користила за купање. 

Друга бушотина у „Обреновачкој бањи“ је избушена 1928. године до дубине од 185 m. 
Из ње је самоизлив одмах после бушења износио 32 l/s, а температура 22ºC, непознатог 
датума 1952. године самоизлив је износио 5,75 l/s, а 1956. године 3,8 l/s. 

Трећа бушотина у „Обреновачкој бањи“ је избушена 1958. године до дубине 183,7 m. 
Из ње је добијен самоизлив геотермалне воде у количини 8,7 l/s са температуром 22ºC. 

Пошто ресурси у бањи нису могли да задовољавају потребе, као и у складу са новим 
плановима развоја, изграђен је модеран и савремен спортско-рекреациони и 
балнеомедицински центар на локацији „Забран“, који се налази на улазу у Обреновац 
из правца Београда, у близини хотела „Обреновац“. 

У том циљу је 1985. године код хотела „Обреновац“ избушена једна дубока 
хидрогеолошка бушотина ОБ-1 са циљем да се експлоатишу термоминералне воде за 
балнеомедицинске потребе, са већим количинама и температуром од вода 
„Обреновачке бање“. У току испитивања бушотине која је дала позитиван резултат, јер 
је открила налазиште геотермалне-минералне воде са траженим карактеристикама, 
дошло је до хаварије њене конструкције и пумпе. Услед тога је битно смањена 
издашност бушотине и она је, практично, постала неупотребљива за експлоатацију. 

То је био главни повод да се приступи изради нове експлоатационе бушотине, а са 
тиме и изради новог Пројекта, који је израђен 2002. године. Са завршетком израде 
бушотине ОБ-2 у току 2004. године успешно је завршена и фаза хидрогеотермалних 
истраживања, односно израђен је веома квалитетан објекат за дуготрајну експлоатацију 
воде, чиме је створена подлога за извођење II фазе хидрогеотермалних истраживања. 

Другу фазу хидрогеотермалних истраживања представљала су истраживања и испитивања 
за оцену и утврђивање експлоатационих резерви бушотине ОБ-2, то јест утврђивање 
максималних количина воде које се могу узимати из ове бушотине, црпењем са дубинском 
пумпом, затим квалитета исцрпљене воде и врста њеног коришћења.  

Вода из бушотине ОБ-2 је по хемијском саставу припада категорији натријум-
хидрокарбонатним-јодним-флуорним-сулфидним-хипотермлним-минералним водама. 
Ради се о геотермалној минералној води температуре 33-34ºC и укупну минерализацију 
2,7 g/l. 

Данас је Обреновачка бања главни обреновачки туристички потенцијал. Званична 
потврда статуса бањског места стигла је 1899. године, када је промовисана изузетно 
лековита алкално-сумпоровита вода Обреновачке бање. Вода припада групи 
хипотерми, са температуром од 21,5°C. Вода је богата натријумом и сумпором. 
Успешно лечи: хронична реуматична обољења локомоторног апарата, последице 
осеоартикуларног реуматизма, неуралгије, хронична гинеколошка обољења, болести 
јетре и жучних путева, тровање металима.  
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2.3.4. Коришћење и заштита пољопривредног земљишта 

2.3.4.1. Коришћење пољопривредног земљишта 
Према подацима Републичког геодетског завода - Службе за катастар 
непокретности Обреновац, из 2011. године, од 411,1 km2 територије ГО Обреновац, 
пољопривредно земљиште је захватало 77,8%.  

У структури коришћеног пољопривредног земљишта, укупне површине од 31825,68 
ha, доминирају њиве и вртови, са учешћем од 88,2%. Воћњаци заузимају 5,3%, 
виногради 0,2%, а трајни травњаци 6,2% коришћене пољопривредне површине - ливаде 
2,6% и пашњаци 3,6% (Табела 23.). 

Табела 23. Површине, катастарска и својинска структура пољопривредног земљишта, ha  
Катастарске класе  1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно

Њиве, ha 
 Кат. структура  у % 
У  прив. својини 

1281,61 
4,6 

1032,97 

4699,45
16,8

4144,82

8034,83
28,7

6704,55

 7034,62
        25,1
 6050,57

 4977,60
        17,8
 4336,62  

1944,23
       6,9 

 1657,48

12,06 
0,0 

12,06 

0,45 
0,0 

0,45 

27984,86
100,0

23939,52
Вртови, ha 
 Кат. структура у % 
У  прив. својини 

44,63 
47,0 

25,16 

46,19
48,7

45,80

4,04
4,3

4,04

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

94,86
100,0
75,01

 Воћњаци,  ha 
 Кат. структура у  %  
У  прив. својини 

715,07 
42,3 

324,54 

817,69
48,4

728,60

156,58
9,3

152,86

0,07 
0,0 

0,07 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

1689,42
100,0

1206,07
Виногради,  ha 
 Кат. структура у  %  
У  прив. својини 

8,46 
11,1 
8,38 

50,20
66,1

36,62

17,26
22,7

17,11

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

75,91
100,0
62,11

Ливаде,  ha 
 Кат. структура  у % 
У  прив. својини 

50,41 
6,0 

49,19 

215,74
25,7

185,99

382,67
45,6

332,08

163,18 
19,4 

110,67 

28,02 
3,3 

21,83 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

840,02
100,0

699,74
Пашњаци,  ha 
 Кат. структура  у % 
У прив. својини 

685,38 
60,1 

604,23 

271,90
23,8

152,17

129,94
11,4

122,29

53,40 
4,7 

51,43 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

- 
0,0 
0,0 

1140,61
100,0

930,12
Коришћена пољ. пов., ha
 Кат. структура  у % 
У  прив. својини 

2785,56 
8,8 

2044,47 

6101,17
19,2

5293,99

8725,32
27,4

7332,94

7251,27
22,8

6212,74

5005,63 
15,7 

4358,45 

 1944,23
6,1

1657,48  

12,06 
0,0 

12,06 

0,45 
0,0 

0,45 

31825,68
100,0

26912,57
Извор: Републички геодетски завод - Службе за катастар непокретности Обреновац, 24.10.2011. 

Према решењима Просторног плана Републике Србије од 2010 до 2020. године, у 
приградским подручјима града Београда, у циљу обезбеђења свежих намирница за 
градске пијаце и малопродајне ланце и сировина за развијену прехрамбену индустрију, 
треба развијати ратарство и воћарство, као основне гране тржишне пољопривредне 
производње, говедарство и свињарство као комплементарне, а као посебно усмерење 
ужих локалитета виноградарство.  

Њиве и вртови су добре катастарске структуре - 96% вртова и 21% њива је 1-2. 
катастарске класе, 75% њива је 1-4. а чак 93% 1-5. катастарске класе.  

Према подацима РЗС за 2010. годину, на близу две трећине засејаних ораница и башти 
налазила су се жита - кукуруз (61%), пшеница (22%) и, у мањем обиму јечам и овас. 
На другој позицији је крмно биље, са учешћем у засејаној површини од 22%. И у 
случају крмног биља производња је концентрисана на две културе - луцерку (64%) и 
детелину (22%). Поврће је заузимало нешто мање од 8%, а уљарице (соја, и у мањем 
обиму сунцокрет) и шећерна репа 5% засејаних површина.  
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Воћњаци и виногради налазе се на парцелама 1-3. катастарске класе. Најзаступљенија 
је производња јабуке (248 хиљада родних стабала у 2010. години) и шљиве (112 
хиљада родних стабала), а тло је погодно за узгој широке палете континенталног воћа 
и грожђа (12 хиљада родних чокота). 

Сви пашњаци и 97% ливада се налазе на парцелама 1-4. катастарске класе. Врло добру 
катастарску структуру травњака потврђују и приноси зелене масе и сена, који у 2010. 
години превазилазе републички просек. Поред развијене производње жита и крмног биља, 
то је други, важан предуслов за развој сточарске производње, у којој ово подручје има 
дугу и богату традицију. Иако је у периоду економске кризе и транзиције, сточни фонд 
драстично смањен, Обреновац је и даље општина са натпросечним бројем стоке у односу на 
пољопривредну површину (према последњим расположивим подацима РЗС на нивоу 
општина, из 2006. године, у општини Обреновац је било 58 усл. грла/100 ha пољ. површине, 
према 41 условних грла на територији града Београда и 31 на нивоу Републике). 

Ратарска и повртарска производња концентрисане су у средишњем делу Општине, 
нарочито на плодном алувијуму и ритској црници у долинама река Саве, Колубаре и 
Тамнаве. Сточарску производњу треба даље развијати у највећем делу Општине и то 
интензивну производњу млека и свињског меса на крупним фармама у ратарско-
сточарском рејону и говедарско-овчарско-козарску производњу млечно-месног типа на 
породичним газдинствима у сточарско-воћарском рејону (Слика 6.). 

Слика 6. Рејонизација пољопривредне производње 
За производњу воћа и грожђа 
предиспонирана су побрђа на 
североистоку, истоку и југоистоку 
Општине, иако се највећи засади 
јабуке 1. катастарске класе налазе се 
на крајњем западу (КО Ушће и Скела).  

Л Е    Г    Е    Н    Д    А

ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПРОИЗВОДНИ РЕОНИ

РАТАРСКО-СТОЧАРСКИ РЕЈОН

СТОЧАРСКО-ВОЋАРСКИ РЕЈОН

ПОДРУЧЈЕ ПРЕТЕЖНО ОКУЋНИЧКЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПОДРУЧЈЕ НЕПОВОЉНИХ УТИЦАЈА

С а 
в а

Просторни размештај 
пољопривредне производње

К
о л у б а р а

64202 8 km

Ово подручје је, због близине 
термоенергетских постројења, као 
извора топле воде, интересантно и за 
пластеничку производњу раног 
поврћа и цвећа, мада се мора водити 
рачуна о неповољним утицајима 
депоније пепела у непосредном 
окружењу. 

Извор: ЛЕАП ГО Обреновац, (2011), према ПП  ГО Обреновац, (2007). 

Највећи део пољопривредног земљишта је у приватном власништву. У државној својини 
је, према катастарским подацима,  3425 хектара - 2610 ha њива, 231 ha воћњака, 8 ha 
винограда, 61 ha ливада, 53 ha пашњака и 98 ha трстика и мочвара, највише у КО: 
Кртинска, Ушће и Скела. Притом, треба имати у виду и чињеницу да се у Плану за 
издавање у закуп земљишта у државној својини у 2011. години налази само 2027 ha, 
међу којима и 778 ha датих у закуп предузећу АД "Драган Марковић", Обреновац по 
основу права пречег, за узгајање 3942 условна грла стоке. Преосталих 1400 ha није 
предмет закупа услед "разлике између правног и фактичког стања", односно чињенице 
да је увидом у стање на терену утврђено да се не ради о пољопривредном земљишту.  

Просечна величина поседа коришћеног обрадивог земљишта породичних газдинстава на 
територији општине Обреновац износила је, према резултатима Пописа из 2002. године, 
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2,15 ha, што је више него на нивоу града Београда (1,72 ha) и Централне Србије (2,10 hа), 
aли ниже од просека за Републику од 2,46 хектара.  

Поседима укупно коришћеног земљишта, мањим од 1 ha располаже 32% породичних 
газдинстава у Обреновцу и 42% у граду Београду, док је на нивоу Централне Србије и 
Републике овај проценат испод 30%. На другој страни, учешће газдинстава са поседима 
већим од 8 ha на нивоу Републике и Централне Србије износи близу 10%, док их је у 
општини Обреновац упола мање, а на нивоу Града нешто више од 3% (Табела 24.). 

Табела  24. Величина поседа и заступљеност домаћинстава са газдинством 
Број газдинстава према укупно коришћеној површини 

земљишта, (%) Подручје  
до нивоа  општине 

Домаћин. 
са 

газдинств-
ом 

Дом. са 
газд. у ук. 
броју дом. 

(%) 
 Без зем. 
до 0,1 0,11-1 1,01-3 3,01-5 5,01-8 8,01-10 Преко 

10 ха 
Република Србија 778891 30,9 1,9 25,6 32,7 17,4 12,4 4,4 5,5 
Централна Србија 577416 31,9 1,5 23,1 33,8 19,2 13,2 4,3 4.,9 
Град Београд 60371 10,6 4,1 37,5 32,9 14,6 7,7 2,0 1,3 
Општина Обреновац 7345 32,2 2,1 30,2 33,4 18,4 11,1 2,9 1,9 

Извор: РЗС. Попис 2002: Становништво, Књига 11, 2004; Попис 2002: Пољопривредни фондови, Књига 1, 2003.  

Према катастарским подацима из 2011. године, просечна величина парцеле коришћеног 
пољопривредног земљишта у ГО Обреновац износи за: њиве 0,41 ha, вртове 0,20 ha, 
воћњаке 0,14 ha, винограде 0,11 ha, ливаде 0,24 ha и пашњаке 0,18 ha. Поступак комасације 
започет је пре 20 година и за те намене је предвиђена буџетска подршка у градском 
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2011. години. 

Динамика промене површина коришћеног пољопривредног земљишта, посматрано по 
категоријама у претходној деценији, у општини Обреновац у односу на кретања 
забележена на нивоу Града и Централне Србије, представљена је у табели 25. 

Табела 25. Коришћена пољопривредна површина, 2000-2010. године, ha 
Обреновац Град Београд Република Србија  

2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 

Оранице и баште 27422 27176 99,1 179638 172006 95,8 3356484 3294922 98,2 
Воћњаци  1380 1239 89,8 15226 16582 108,9 244639 239846 98,0 
Виногради  30 16 53,3 3263 2963 90,8 70634 57103 80,8 
Ливаде  532 874 164,3 10931 13682 125,2 586960 623838 106,3 
Пашњаци  1164 1192 102,4 10793 8700 80,6 815379 835701 102,5 
Коришћ. пољ. површина 30528 30497 99,9 219851 213933 97,3 5074096 5051410 99,6 
Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2001, 2011. 

Коришћена пољопривредна површина и, што је посебно значајно, оранична површина, 
смањују се спорије него на нивоу града Београда и Републике у целини.  

Површине под ливадама расту, и то брже него на посматраним вишим нивоима. Повећавају 
се и површине под пашњацима. Ливаде и пашњаци имају важну улогу у заштити земљишта 
угроженог ерозијом и интензивном монокултурном ратарском и повртарском производњом, 
ревитализацији и развоју сточарства и очувању биодиверзитета.  

Поред континуиране бриге о очувању пољопривредног земљишта, посебно обрадивог од 
непланског заузимања у непољопривредне сврхе, треба се активније позабавити развојем 
воћарства. Воћњаци у 2010. години заузимају 10,2% мање површина него у 2000. години, док 
је на нивоу Града у истом периоду забележено повећање од 8,9%. Очигледно да, за разлику од 
ситуације на нивоу Града, акција подршке развоју воћарства у приградским подручјима у 
оквиру пројекта "Зелени прстен", у Обреновцу још не даје видљивије резултате.  
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2.3.4.2. Заштита пољопривредног земљишта 
Педолошки и геолошки састав терена, примењена агротехника и емисија загађујућих 
материја из термоенергетских постројења и са пепелишта и површинских копова у 
околини, нарушавају квалитет пољопривредног земљишта и вода на територији општине 
Обреновац, изазивајући ерозију, смањење плодности, контаминацију опасним и штетним 
материјама, пестицидима, нитратима и фосфором, сабијање, забаривање и клизишта. 
Повећавају се и површине необрађеног плодног пољопривредног земљишта, услед 
напуштања пољопривреде од стране млађе, радно способне популације, које се не 
одржавају у добрим агроеколошким условима, а амброзија постаје све већи еколошки и 
здравствени проблем.  

Преко 80% територије Општине захваћено је процесима средње и слабе ерозије. Ерозиона 
подручја захватају КО: Обреновац, Мислођин, Барич, Мала Моштаница, Скела, Јасенак, 
Дражевац, Баљевац и Конатице. Површинска ерозија се везује за благе падине на подручју 
Баљевца, Дражевца, Барича и Мале Моштаница, а браздаста за веће нагибе разуђеног 
рељефа Барича и Мале Моштанице. Изражени процеси флувијалне ерозије присутни су 
дуж измештеног корита Колубаре, на сектору Пољана, Дражевца и Великог Поља. 
Флувијална ерозија обале карактеристична је и за меандре реке Саве код Обреновца. 
Неопходна је примена антиерозионих мера, попут специфичних техника обраде земљишта 
(контурно орање и сетва и сл.), неговања елемената тзв. еколошке инфраструктуре 
(пољозаштитни појасеви, живице и сл.) и др. антиерозионих мера, предвиђених Законом о 
пољопривредном земљишту и добром пољопривредном праксом. 

Колубарски басен је једна од познатих локација јако киселих земљишта у Србији. У 
киселој средини превладавају процеси испирања, док појачана алкалност блокира већи 
број микроелемата и убрзава минерализацију органске материје.  

Према анализама Института за земљиште, у општини Обреновац кисела земљишта су 
лоцирана на подручју КО: Грабовац, Дрен, Орашац, Вукићевица, Љубинић и 
Трстеница (псеудоглеј и гајњача у лесивирању). Земљишта киселије реакције 
карактеристична су и за исток Општине (гајњаче и делувијални наноси у деловима КО: 
Мала Моштаница, Барич, Мислођин, Јасенак, Дражевац, Баљевац). Шире подручје око 
реке Колубаре у средишњем делу Општине чине средње и слабо кисела земљишта 
(алувијум, ливадско земљиште, гајњача), која се интензивно обрађују и ђубре, те при 
избору ђубрива треба водити рачуна о спречавању ацидификације, односно о потреби 
очувања и повећања pH вредности тла.  

Земљишта ближа реци Сави имају претежно неутралну и слабо алкалну реакцију. У 
спречавању даље алкализације велики значај има правилан избор минералних ђубрива 
(физиолошки кисела азотна ђубрива, попут урее). На реакцију земљишта утиче и 
емисија гасова и честица из термоелектрана и са депонија пепела. Пепео на депонијама 
ТЕНТ је углавном алкалне реакције, што може водити даљој алкализацији околних 
земљишта алкалне или неутралне реакције, али и утицати на смањење киселости 
киселих земљишта, какав је случај са земљиштем у околини ТЕНТ Б.  

У корелацији са pH вредношћу је и биогеност земљишта. Анализом бројности 
одређених група микроорганизама и укупне микрофлоре тла потврђена је већа 
биогеност земљишта неутралне и слабо киселе реакције. Најмању биогеност имају 
земљишта киселе реакције у источном делу (делови КО: Мала Моштаница, Барич, 
Мислођин, Јасенак, Дражевац и Баљевац) и на појединим локалитетима на западу 
Општине, на подручју КО: Трстеница, Стублине и Пироман. 
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Проблем појачане киселости решава се калцизацијом, али се њоме значајно убрзава 
процес разградње органске материје, што захтева додатни унос органског ђубрива. 
Увођењем легуминоза у плодоред, нарочито непосредно после извршене калцизације 
киселих земљишта и заоравањем жетвених остатака, уз редуковану обраду и контролисану 
примену ђубрива, усклађену са анализама и препорукама стручне пољопривредне службе, 
доприноси се одржавању и унапређењу нивоа органске материје у земљишту. 

Земљишта на територији општине Обреновац су средње до добро снабдевена хумусом 
(изузев алувијум, карбонатни, иловасти на погребеној ритској црници, на територији КО: 
Скела, Ратари, Бргулице, Уровци, Кртинска, Рвати и Забрежје), азотом и калијумом, али 
у највећем броју случајева не и фосфором (ливадско земљиште, алувијум, гајњаче, 
псеудоглеј оброначни).  

Хумус је важан фактор плодности земљишта - извор је хране за микроорганизме тла, 
регулатор водно-ваздушног режима, носилац активних материја и главна резерва 
органски везаног азота. Појачано се губи ерозијом и интензивном обрадом земљишта.  

Стајњак поправља структуру земљишта, побољшава микробиолошку активност и 
загрева земљиште, чиме се стварају повољни услови за почетни развој биљака. Међутим, 
неодговарајуће складиштење стајњака и његова прекомерна примена, нарочито у 
околини великих фарми, попут фарме свиња у Ратарима, имају за резултат повећану 
емисију азот-субоксида и, као и у случају прекомерне примене минералних азотних 
ђубрива, загађење подземних и површинских вода нитратима.  

Неправилна дренажа отпадних вода и њихово испуштање у реципијенте без претходног 
пречишћавања, какав је случај у општини Обреновац са главним канализационим 
испустом на реци Колубари, недалеко од ушћа у Саву представљају опасност по 
квалитет воде у рекама (према извештају РХМЗ, Сава је током 2009. повремено 
одступала од захтеване II класе, а Колубара је у III категорији), као и подземних вода у 
ширем региону Доње Колубаре и Посавине са Макишем.  

Током испитивања бунарске воде, 2008-2010. године на територији Општине, регистрован 
је велики број узорака са одступањима у погледу физичко-хемијских и микробиолошких 
параметара квалитета. Од 353 узорка бунарске воде на територији која није покривена 
водоводном мрежом, чак 95,5% је оцењено неисправним. Најчешћи узрок хемијске 
неисправности је био повећан садржај нитрата, а микробиолошке повећан број укупних 
колиформних бактерија. Потенцијални извори загађења су амонијачна и азотна ђубрива и 
секундарна загађења, међу којима предњаче велики број санитарно необезбеђених 
септичких јама и складишта стајњака, грађевинско-технички и санитарно-хигијенски 
недостаци самих бунара и непостојање санитарне зоне заштите око бунара.   

Одрживо управљање стајњаком захтева инвестирање у савремене објекте и опрему за 
његово еколошки безбедно складиштење и примену, што велики број ситних 
газдинстава није у стању да финансира без државне подршке.  

Фосфор је важан нутритивни елемент и фактор плодности земљишта, али се, такође, 
спирањем површинског слоја и ерозионим процесима, може наћи у води и убрзати 
процес њене еутрофикације. Фосфорна ђубрива су потенцијални узрочници загађења 
земљишта тешким металима, пре свега кадмијумом.  

Високе концентрације фосфора и калијума забележене су у ритској црници (КО: Дрен, 
Грабовац, Ратари, Бргулица, Скела, Уровци и Кртинска), као резултат интензивне 
примене ђубрива у ратарској и повртарској производњи. Из истог разлога добру 
обезбеђеност азотом, калијумом и фосфором има и псеудоглеј равничарски (КО: Ушће, 
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Скела, Грабовац). Поменутим испитивањем квалитета бунарске воде утврђено је 
присуство релативно малих концентрација фосфата. 

У Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног 
земљишта на територији града Београда у 2011. години нису предвиђена средства за 
финансирање мера побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта. 
Подршка за ове намене усмерава се са републичког нивоа, a према предлогу Националног 
агроеколошког програма, пољопривредници би у будућности могли остваривати и 
буџетску подршку за практиковање заштитног плодореда, приоритетно у нитратно 
осетљивим зонама (попут приобаља Саве у рејону контакта са заштитном зоном СРП 
Обедска бара, на подручју Скела - Ушће). Плаћања би се усмеравала произвођачима за 
обављање редовне анализе нивоа N, P, K садржаја у земљишту, припрему и спровођење 
петогодишњег Плана управљања нутријентима, одржавање најмање половине ораничних 
површина под зимским/покровним усевима, примену четворофазног плодореда и 
одложену обраду земљишта после 1. априла. 

Емисија загађујућих материја из термоенергетских постројења и издувних гасова у 
саобраћају, примена фосфорних ђубрива, пестицида и воде за наводњавање 
неодговарајућег квалитета у пољопривреди и неадекватно складиштење отпада су 
потенцијални узрочници повишених концентрација опасних и штетних материја и 
остатака пестицида у пољопривредном земљишту. 

Испитивања степена угрожености земљишта и вода опасним и штетним материјама, 
извршена на територији општине Обреновац, показала су да се присуство арсена, живе и 
кадмијума у земљишту креће испод максимално дозвољених концентрација, садржај 
олова премашује граничну вредност само у малом проценту узорака ливадског 
земљишта поред саобраћајнице Дражевац - Конатице, док је повећан садржај никла (21% 
узорака) највећим делом геохемијског порекла (алувијални наноси у долини Колубаре), 
мада се не може занемарити ни његова емисија из термоелектрана и са депонија пепела. 

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - 
Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега препоручено је дефинисање зоне утицаја и 
количине загађивача које спирањем са коловоза аутопута доспевају у земљиште (и 
воде) и утврђивање смерница за коришћење, односно намену таквог земљишта. 

У подземним водама, као и у водама Саве и Колубаре бележи се повишена концентрација 
јона гвожђа. Неопходан је и стални мониторинг дренажних система и контрола квалитета 
површинских и подземних вода у зонама одлагалишта пепела и шљаке.  

Истраживања присуства радионуклида природних серија уранијума, радијума и 
торијума, вршена у периоду 1996-2007. године и радона и торона, 2009. године, нису 
указала на њихове повећане концентрације у земљишту и подземним водама. 

Вишегодишња примена тешке механизације, посебно на глиновитом земљишту 
компактне структуре доводи до појаве сабијања земљишта и смањеног степена 
инфилтрације воде, те треба предузимати мелиоративно продубљивање ораничног 
слоја, ради повећања растреситости тла и елиминације сувишне воде.  

Додатне мере за регулисање водног режима неопходне су нарочито у зонама 
псеудоглејних земљишта, на северозападу и западу Општине и тежих, глиновитијих 
земљишта у околини града Обреновца и долинама Колубаре и Пештана, посебно у делу 
нерегулисаног тока Колубаре на линији Пољане - Дражевац, угроженог поплавама. 
Кретање подземних вода условљено је нагибом терена од југа према северу Општине. 
Висок ниво подземних вода у долини реке Саве је потенцијални извор забаривања и 
заслањивања земљишта.  
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Површина од 21 хиљ. ha се брани са девет дренажних система, укупне дужине канала од 
267 km, од чега је, према подацима из Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2011. годину, у 
функцији само на 5,58 хиљ. ha. Неопходна је реконструкција система за одводњавање. 
Просторним планом општине Обреновац предвиђена је доградња система цевне дренаже 
и изградња система за одводњавање: Мислођин (520 ha), Велико Поље (3100 ha), 
Забрешке ливаде (570 ha) и Вић Бара (430 ha), а наглашена је и потреба за наводњавањем 
преко 20 хиљ. ha. Највеће површине покривене системом за наводњавање се налазе у АД 
"Драган Марковић", које воду из Саве користи за заливање 76 ha воћњака ("Ворбис" – 
Скела) и 120 ha ораница (КО Ушће).  

Активна и претежно умирена клизишта везана су за растресите неогене седименте, 
који се простиру на североистоку и истоку Општине (КО: Барич, Мислођин, Мала 
Моштаница, Дражевац, Јасенак, Конатице и Баљевац). Клизиштима су посебно 
погођене саобраћајнице и насеља на подручју Барича, Мислођина, Мале Моштанице и 
Дражевца. Неконтролисана стамбена градња је узрок додатне дестабилизације ових 
терена. Санирано је корито Баричке реке, а током 2010-2011. године радови су 
извођени и на санацији клизишта на путу Београд - Обреновац. Просторним планом 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница 
Београд - Пожега, на потезу од Умке до Барича предвиђено је хидротехничко уређење 
и осигурање десне обале реке Саве и стабилизација клизишта "Умка" и "Дубоко." 

Водоплавне шуме у приобалном подручју реке Саве су у великој мери уступиле место 
ораницама, ливадама и деградираној жбунастој вегетацији, што угрожава биодиверзитет. 
Планирани инфраструктурни захвати укључују ограничења, везана за очување вредних 
екосистема у приобаљу.  

2.3.5. Стање шумског фонда и ловни потенцијал 
Шумски фонд је мали на територији Обреновца. На основу статистичких података 
Републичког завода за статистику за период 2002-2010. године (један је податак од 
3.118 ha за површине под шумом Обреновца за период 2002-2004. године, и други је 
3.090 ha за период 2004-2010. године), шумски фонд се није значајно променио мада су 
биле предвиђене мере проширивања шума и акције пошумљавања. У погледу 
власничке структуре на подручју Обреновца од наведене укупне површине под шумом 
734 ha је у државној својини док је 2.356 ha у приватној својини. У оквиру државних 
шума на територији Београда којима управља ЈП „Србија-шуме“ организоване су 
наменске целине. На територији Обреновца су заступљене три наменске шумске 
целине: шуме са производно-заштитном функцијом (103,79 ha), шуме са приоритетно 
заштитном функцијом (у две наменске целине површина 259,32 ha и 240,13 ha) и шуме 
намењене рекреацији (48,88 ha). Високо је учешће у овим шумама вештачки 
подигнутих шума (274,58 ha)  пре свега плантажно гајених топола. Удео високих шума 
је 49,82 ha, док изданачке шуме чине 327,72 ha што је 50 % подручја под шумом. Шума 
има чистих и мешовитих, у погледу заступљености лишћари на овом подручју се могу 
сматрати доминантним са 96,2 % по запремини, док је четинара који су пошумљени 
вештачки - 3,8 %. Најзаступљеније лишћарске врсте су цер, топола, лужњак, китњак, 
топола робуста, буква пољски јасен, багрем, амерички јасен, граб, бела топола и др. Од 
интродукованих лишћара заступљени су топола I-214, топола робуста, багрем и 
амерички јасен.(Информатор о стању животне средине у Обреновцу, бр. 9, 2011.).  
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Табела 26. Подаци о шумском фонду и пошумљавању у 2010. години 
Спецификација Шуме (ha) % Пошумљено (ha) 

Србија 1.978.121,00 100 2143 
Београдски регион 39.141,04 1,98 47,15 
ГО Обреновац 3.090,82 0,16 - 

Извор: Општине у Србији, 2011, Републички завод за статистику. 

На основу табеларних података наведеног извора можемо закључити да је удео који 
територијално шуме Обреновца заузимају у односу на Републику (0,16 %) мали, 
нажалост према статистичким подацима истог извора, пошумљавања такође није било. У 
односу на укупну површину Обреновца (40.995 ha) шуме чине 7,54%, наравно ово је у 
вези са пољопривредним делатностима којима се крчењем шума стварала обрадива 
површина. На годишњем нивоу удео обрађеног земљишта и пољопривредна активност 
варира прилично. Наведено се огледа у чињеници да од 30.680 ha (што је 75% целе 
територије) обрадивог земљишта  30% се стално обрађује. Природне водоплавне шуме у 
долини Саве су у великој мери уништене претварањем у оранице. Већих шумских 
комплекса у Српском делу Посавине има још само на простору Обедске баре и 
Босутско-Моровичких шума. На десној обали Саве већих шумских површина практично 
нема, отуда је заштита шуме Забрана од посебног интереса. 

Као шума посебне намене, шума Забрана је у плановима узета као типична целина која би 
требало да буде уређени шумски комплекс на површини од 50 хектара, као излетиште са 
спортско-рекреативним садржајима (спортски терени, бициклистичке и пешачке стазе). 
Нови шумски засади треба да се формирају од аутохтоних и интродукованих врста са 
нагласком и на декоративне моменте одабараних врста које ће се садити. Забран је 
подељен планом на 13 површина које ће етапно бити пошумљаване. У току 2008. године је 
пошумљена парцела од 1,19 ha аутохтоном врстом пољски јасен (1.785 садница) и 
интродукованом врстом црвени храст (1.190 садница). (Информатор о стању животне 
средине у Обреновцу, бр. 9, 2011.). Забран као шумска животна заједница се одликује 
умерено високим диверзитетом са 52 врсте сисара који у њој живе. Установљено је 14 
врста слепих мишева. Под утицајем човека птичије популације су редуковане. Од осталих 
врста фауне истичу се рибе, водоземци и инсекти. Обреновачка шумска управа 
„Липовица“ газдује и шумом Дубоко где су заступљене чисте шуме америчке и канадске 
тополе које су у експлоатацији. По плану који ова управа има подизаће засаде европске 
тополе и врбе на површинама где се раде чисте сече америчке тополе. Управа углавном 
надзире шуме које су у власништву државе у плану је надзор и контрола шума у 
приватном власништву. Ово је од значаја стога што су као што је већ истакнуто шуме већ 
у многоме редуковане. Значај пошумљавања свакако треба истаћи и са становишта 
аерозагађења термоелектрана, и због значаја шума као апсорбера угљендиоксида. 

Ловни потенцијали нису лоши обзиром на сведеност површина под шумама. 
Организовано је Ловачко друштво „Обреновац“ са дугом традицијом више од сто 
година. Удружење је у оквиру Београдског ловног региона и регистровано је као члан 
Ловачког савеза Србије у Агенцији за привредне регистре. Организовано бављење 
ловством у Обреновцу и околним селима почело је у оквиру ловачке организације која 
се звала Савезно ловачко удружење „Обреновац“ 1898. године. Ово удружење је од 
оснивања до данас прекидало рад само у време балканских и светских ратова.  

Удружење броји око 1.100 чланова у оквиру 14 ловачких секција. Ловиште „Посавина“ 
којим газдује обреновачко ловачко друштво простире се на катастарској површини 
општине Обреновац. По површини од 40.995 ha ово ловиште спада у велика отворена 
ловишта са тенденцијом смањивања ловно-продуктивне површине као последица 
урбанизације. Конфигурација терена  ловишта је заталасана равница дуж корита Саве, 
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Колубаре, Пештана и Вукодраже. Најнижа надморска висина ловишта је на Ади 
Скељанској у селу Скела 73 m, док је највиша од 221 m на брду Бук у селу Мислођин. 
Ловна површина ловишта износи 82% док је неловна 18% од укупне површине. 

Ловачке секције су основне организационе јединице Удружења. Формиране су на 
територијалном принципу значи у 14 насеља ове Општине. Активности сваке секције 
су у складу са општим циљевима и плановима Удружења. Ловни ревири се простиру 
на катастарској површини одређене месне заједнице (Табела 27.). 

ЛУ „Обреновац“ има врло добро организовану стручну службу која се брине о свим 
активностима које ово удружење обавља. У домену ове службе су стручни послови 
газдовања ловиштем „Посавина“, чување ловишта, заштита дивљачи и административно-
технички послови. Стручну службу чине Управник ловишта, два професионална Ловочувара 
и админстративни радник. Ова служба је опремљена, теренским возилима, опремом за 
снимање и фотографисање, мобилним телефонима, службеним ловачким наоружањем, 
компјутерском опремом и другим средствима у циљу квалитетног обављања постављених 
задатака. Ова стручна служба посебно истиче свој приоритетни циљ да се мерама газдовања 
обезбеди број и квалитет гајених врста дивљачи који прати природне услове у ловишту. 

Табела 27. Ловачке секције и број ловаца у ЛУ „Обреновац“  
Редни број Назив ловачке секције Број ловаца у ловној 2010/2011. год. Површина у (ha) 

1.  Бело Поље 19 618 
2.  Велико Поље 78 2.341 
3.  Грабовац 107 3.425 
4.  Дражевац 51 2.044 
5.  Дрен 60 1.209 
6.  Забрежје 47 1.236 
7.  Звечка 60 1.189 
8.  Јасенова 144 5.038 
9.  Орашац 77 2.303 
10.  Пештан 73 3.214 
11.  Сава 103 3.981 
12.  Скела 52 2.589 
13.  Стублине 137 6.913 
14.  Ушће 50 2.142 

Укупно 1.058 38.241 
Неловна површина 2.754 

Укупна површина ловишта „Посавина“ 40.995 
Извор: http://www.luobrenovac.rs 

Осим тога приоритет је и заштита, лов и рационално коришћење других ловостајем 
заштићених врста дивљачи које стално или повремено бораве у ловишту. Мора се 
истаћи уочен врло висок ниво еколошке свести ове службе посебно Управника 
ловишта. Посебно треба истаћи и сарадњу ове Стручне службе са Службом Ловачког 
савеза Србије, стручним службама суседних ловачких удружења, полицијом, 
инспекторским органима као и неким научним институцијама. 

По Уставу Републике Србије ловна дивљач је власништво државе и активности 
ловачких удружења у складу с тим су под надзором државе. У складу са тим све 
активности, права, обавезе и задаци у погледу газдовања ловиштима су одређени 
законима и другим прописима на нивоу републике Србије, као и Статутом и другим 
подактима ЛУ „Обреновац“. Законске одреднице у области ловства су усклађене са 
међународним прописима у области заштите природе које је наша држава 
ратификовала. У овом ловачком друштву се прихватају и поштују прописи из области 
заштите природе, заштите животне средине, власништва и ношења оружја, ветерине 
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као и прописа из других области. Став Стручне службе овог ловачког удружења је да 
прихватање, прилагођавање и примена актуелних прописа омогућава одрживо 
газдовање истим и одрживу употребу природе уз обавезу која је приоритет, а то је да се 
не угрози ниједна биљна и животињска врста. 

Стручна служба овог ловишта своје активности базира на прописима, на нивоу 
Републике Србије, који важе у овој области од којих истичу следеће: 

• Закон о дивљачи и ловству (Службени  гласник РС, број 18/2010); 
• Закон о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009);  
• Закон о ветеринарству (Службени гласник РС, број 91/2005); 
• Закон о оружју и муницији (Службени гласник РС, број 9/1992 и 44/1998); 
• Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, број 135/2004 и Закон 

о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Службени гласник 
РС, број 36/2009); 

• Закон о добробити животиња (Службени гласник РС. број 41/2009); 
• Закон о туризму (Службени гласник РС, број 44/2005). 

Такође се прате и остали подзаконски акти  које доноси министар надлежан за ловство, 
као и подзаконски прописи који су у изради код надлежног министарства. 

Од богате докумантације на нивоу ЛУ „Обреновац“ издвају се следећа документа 
којима се уређују активности : 

• Прописи које доносе органи ЛУ „Обреновац“; 
• Статут Лу „Обреновац“ (донет 29.05.2010. год.); 
• Пословник о раду Скупштине Лу „Обреновац“; 
• Правилник о раду Стручне службе Лу „Обреновац“; 
• Правилник о организацији и систематизацији послова у Стручној служби ЛУ 

„Обреновац“; 
• Планска документа у вези газдовања ловиштем „Посавина“; 
• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова ЛУ 

„Обреновац“; 
• Правилник о раду ловачке секције и њених органа; 
• Правилник о проглашењу „Повлашћених“ и „Почасних“ чланова ЛУ 

„Обреновац“; 
• Правилник о ловачкој чланарини; 
• Правилник о додели одликовања и других признања ЛУ „Обреновац“; 
• Правилник о организацији и вођењу рачуноводства; 
• Пословник о раду Управног одбора. 

На основу наведених правних аката, планских докумената Ловне основе и Годишњих 
планова који се усвајају газдује се ловиштем „Посавина“. 

Од гајених врста дивљачи овог ловишта треба навести: срну, зеца, фазана и пољску 
јаребицу. Ловци овог ловишта истичу популацију европског дабра који се миграцијом 
населио у делу ловишта и брана коју су ове животиње направиле представља посебу 
атракцију. Колонија даброва броји 20-30 парова. У складу са планираним сваке године 
се у ловиште насели 4.500 осмонедељних фазанских пилића у 14 мобилних 
прихватилишта. Од ловно-техничких објеката треба навести: 40 високих чека, 320 
хранилишта за зимску прехрану ситне дивљачи и 44 хранилишта и солишта за срнећу 
дивљач. На нивоу Србије посматрано ово ловиште располаже са једном од 
најбројнијих популација срна око 1.500 јединки. 
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Поштовањем Календара лова регулише се одстрел и одржавање одговарајуће 
бројности и квалитет дивљачи (матични фондови), чиме се постиже компромис између 
заштите дивљачи и људских интереса. Ловци могу одстрелити онолико дивљачи 
колико је одређено плановима газдовања и Ловном основом ловишта „Посавина“  и 
што је у писменој сагласности са надлежним министарством. 

Предност ловишта „Посавина“ се огледа у доброј саобраћајној повезаности, близини 
Београда и аеродрома Сурчин. Ово ловиште има природне услове за узгој трофејне 
дивљачи посебно срнеће и фазана, чији матични фондови представљају добар предуслов 
за ловни туризам. Уз добру саобраћајну повезаност и мере планског одрживог узгоја 
трофејне срнеће дивљачи добија се на атрактивности ове ловно-туристичке дестинације.  

Ловиште у Обреновцу су поред домаћих гостију посећивали ловци из Аустрије, 
Немачке, Хрватске и Француске. Посебно се показао интересантан лов „пиршовањем“ 
или претрагом. Комерцијални лов срнеће дивљачи је био интензиван у периоду од 
1982-1991. године. После овог периода велика стагнација је наступила, пад бројности и 
обустава лова. У последњих пар година добрим газдовањем, посебно одличним радом 
ловочуварске службе срнећа дивљач је опет у експанзији и комерцијални лов 
трофејних срндаћа се опет организује. Како истичу у ЛУ „Обреновац“ 2009. и 2010. 
године организован је успешан трофејни лов за иностране госте при чему је 
одстрељено 35 трофејних срндаћа. 

ЛУ „Обреновац“ је једно од ретких на нивоу Србије које се може похвалити 
подмладком. Обично су ловачка друштва са претежно старијом популацијом да 
кажемо пензионерског карактера. Ово друштво организује пријеме нових чланова који 
се обучавају и упознају са правилима и принципима поступања према дивљачи и 
постају одговорни и савесни ловци. 

Ловци су посебно у протеклих неколико година пoнoсни на прва места у екипним и 
појединачним такмичењима на државном и регионалном нивоу у гађању глинених 
голубова. Ловачко друштво је добро организовано мада треба развијати и сарадњу са 
осталим чиниоцима на нивоу Општине посебно са Фондом за заштиту животне 
средине Општине, јер су повезани заједничким интересом заштите, побољшања 
квалитета животне средине и њеног одрживог развоја. 

Поред ловних потенцијала ова општина има на основу водних ресурса и добре 
могућности за риболов и риболовни туризам. Сматра се да је могућа производња товне 
рибе за тржиште. Порибљавање Саве и Колубаре треба свакако плански спроводити уз 
организовање приватних рибњака. Подстицај треба дати развоју лова, риболова и 
туризма који се свакако везују за развој угоститељства што може све заједно да буде 
развојна шанса ове Општине. 

2.3.6. Биодиверзитет и стање животне средине 
Територију ГО Обреновац карактерише разноврстан биљни и животињски свет. Од 
укупно идентификованих биљних врста утврђено је 16 угрожених аутохтоних врста 
дрвећа и 53 ретких врста (14 врста у категорији доста ретких, 18 врста у категорији 
врло ретких и 21 биљна врста пред ишчезавањем).  

Под заштитом је само један локалитет представљен групом стабала храста лужњака 
(Quercus robur) на левој обали Колубаре, у атару села Велико Поље. Заштићен 
локалитет се зове „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба“ и на том месту се 
налази шест храстова лужњака чија се старост процењује на око 200 година. О овом 
природном добру које има статус споменика природе III категорије заштите стара се 
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Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине. Ово значајно природно 
добро налази се на левој обали реке Колубаре, око 6,5 km узводно од Колубарског моста 
на путу Београд - Обреновац. Цео простор је површине око 2 хектара и представља део 
некадашње аутохтоне шуме низијских храстова и јасена (Querceto-Fraxinetum serbicum). 
Такође, на подручју овог природног добра идентификовано је 116 биљних врста (41 
дрвенаста и 77 зељастих врста). На територији ове општине налази се и излетничка шума 
„Забран“ која није под режимом законске заштите односно нема статус заштићеног 
природног добра27. Шума „Забран“ обухвата површину од око 45 ha на надморској 
висини од 73-77,5 m и у државној је својини. Овим подручјем газдује ЈП „Србијашуме“. 
На подручју Забрана постоји свега 5,6% нешумских површина док је остала површина 
под шумском вегетацијом. Храст лужњак (Quercus robur) је најзначајнији едификатор 
шума Забрана. То је дуговечно дрво које може да дочека старост од 500 до 800 година. 
Храст лужњак захтева дубока, глиновита или песковита, плодна, претежно влажна 
земљишта, са високим нивоом подземних вода. Некада се жир у храстовим шумама 
користио за прехрану стоке и у том су погледу храстове шуме биле веома значајне. 
Поред храста лужњака врсте присутне у овом подручју су бела врба (Salix alba) и топола 
(Populus sp.), као и црвени храст (Quercus rubra) који гради вештачку шуму. Присутне су 
и врсте багремац (Amorpha fruticosa), свиб (Cornus sanguinea), вез (Ulmus effusa), црвена 
удика (Viburnum opulus), бела топола (Populus alba) и кркавина (Frangula alnus) док су 
карактеристичне зељасте врсте Ranunculus repens, Stachys palustris, Carex maxima и 
Lycopus europaeus. Заштићене врсте флоре су и кострика (Ruscus sp.) и бела љубичица 
(Viola alba). У једном делу излетничког подручја је присутна изданачка шума пољског  
јасена (Fraxinus angustifolia) и лужњака (Quercus robur) стара 60 година. Део „Забрана“ 
чини и неплодна површина, односно површина на којој су изграђене зграде и други 
објекти,  пут и канал. На једном мањем делу излетничког подручја су заступљене ливаде. 
У укупној шумској површини на територији ГО Обреновац доминирају вештачке и 
изданачке шуме (92%) док су високе шуме заступљене у малом проценту. Висок 
проценат вештачких шума резултат је великих површина под плантажама тополе. Иако 
је неповољан однос с једне стране високих шума а са друге стране изданачких и 
вештачких шума, од укупне површине под шумом очуване састојине обухватају 83% 
површине. Чисте састојине се простиру на око 73% укупне шумске површине а остатак 
чине мешовите састојине. На читавој шумској површини апсолутно доминирају лишћари 
представљени следећим врстама: цер, топола I-214 (алохтона врста), храст лужњак, храст 
сладун,  храст китњак, топола робуста (алохтона врста), буква, пољски јасен (Fraxinus 
angustifolia), багрем (алохтона врста), амерички јасен (алохтона врста), граб, бела топола, 
бела врба, бели јасен, млеч, црна топола, црни јасен, млеч, топола серотина, јасенолики 
јавор, вез, пољски брест, црвени храст (Quercus rubra - алохтона врста ) итд. Од четинара 
присутне су врсте Вајмутов бор, смрча, црни бор и бели бор, док се оморика и тиса срећу 
само појединачно. Четинарске шуме које заузимају свега 3,8% укупне шумске површине 
су вештачки подигнуте састојине.  

За ГО Обреновац није урађен попис биодиверзитета као ни Стратегија очувања и 
унапређења биодиверзитета. Међутим, утврђене су врсте флоре и фауне 
карактеристичне за подручје шума „Забрана“. У поглед фауне на подручју Забрана 
утврђено је присуство ендемичних и заштићених врста. Фауна инсеката обухвата 
велики број инсекатских врста - до сада утврђених 85 врста инсеката сврстаних у 39 
фамилија и 11 редова. Ред лептирова (Lepidoptera) обухвата врсте: Coleophora 
caespititiella, Црвени адмирал (Vanessa atalanta) и Велики купусар (Pieris brassicae). 

                                                 
27 За ово подручје урађена је „Студија заштите шуме Забран у Обреновцу“ од стране Завода за заштиту 
природе Србије 
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Преко 50% присутних врста инсеката су тврдокрилци (Coleoptera) и то фамилије 
Carabidae (трчуљци) представљене са 13 врста (врста Carabus (Procrustes) coriaeus 
hopffgarteni Kraatz - ендемична врста и врста Oodes helopioides (Fabricius)), фамилија 
Lucanidae (врста Lucanus cervus - јеленак), фамилија стрижибуба (Cerambycidae) са 
врстама Oberea linearis, Saperda punctata и Pedostrangalia revestita, фамилија бубамара 
(Coccinellidae) са врстом Adalia bipuncata. Из реда Hymenoptera prisutna je фамилија 
mrava (Formicidae) sa vrstom Formica rufa (риђи шумски мрав) и фамилија Braconidae 
са врстама Atanycolus sculpturatus (Thomson), Cerophanes kerzhneri Tobias, Doryctes 
striatellus (Nees) и Rhysipolis decorator (Haliday). Фауна риба на подручју Забрана 
присутна је у мрежи канала дужине 1,8 km. У каналима на подручју Забрана могу се 
очекивати претежно алохтоне врсте и то бабушка (Carassius gibelio), амур 
(Pseudorasbora parva), амерички сомић (Ictalurus nebulosus), сунчаница (Lepomis 
gibbosus) које  угрожавају фауну аутохтоних врста риба јер су компетитивније за 
животне ресурсе у односу на домаће врсте. Фауна гмизаваца присутна је фамилијом 
Lacertidae (врсте обични зидни гуштер (Podarcis muralis) и зелембаћ (Lacerta viridis)), 
фамилијом Anguide са врстом слепић (Anguis fragilis), фамилијом Colubridae са врстом 
белоушка (Natrix natrix). Фауна водоземаца представљена је фамилијом Ranidae (Rana 
synklepton esculenta и Rana dalmatina (шумска жаба)) и фамилијом Salamandridae (врста  
обични мрмољак (Triturus vulgaris)). Фауна птица на подручју Забрана подразумева 
врсте које су које су карактеристичне за шумска подручја у околини и то су: орао 
мишар (Buteo buteo), јастреб (Accipiter gentiles), шумска сова (Strix aluco), мала ушара 
(Asio otus), зелена жуна (Picus viridis), велики детлић (Dendocopos major), царић 
(Troglodyteс troglodytes), црвендаћ (Erithacus rubecula), мали славуј (Luscinia 
megarhynchos), обични кос (Turdus merula), црноглава грмуша (Sylvia atricapilla), 
обични звиждак (Phylloscopus collybita), велика сеница (Parus major), сива сеница 
(Parus palustris), плава сеница (Parus caeruleus), дугокљуни пузић (Certhia 
brachydactyla), обична зеба (Fringilla coelebs), сива чапља (Ardea cinerea), глувара 
(Anas platyrhynchos), лиска (Fulica atra), барска кока (Gallinula chlorophus), мали 
гњурац (Tachybaptus ruficollis), трстењак млакар (Acrocephalus palustris), велики 
трстењак (Acrocephalus arudinaceus). Фауна сисара обухвата минимум 52 врсте 
сврстане у 6/7 редова од којих су многе ловне врсте: срна (Capreolus capreolus), зец 
(Lepus europaeus), фазан (Phasianus sp.) и пољска јаребица (Perdix sp.). Подручје 
Обреновца познато је и по великом броју гљива (327 врста макромицета од којих 5 
веома ретких врста). Фауна слепих мишева је изузетно развијена и представљена са до 
сада 14 идентификованих врста на подручју Забрана и 6 идентификованих врста у 
ближој околини. Многе од набројаних биљних и животињских врста имају статус 
заштићених или строго заштићених дивљих врста.  

Од идентификованих врста овог подручја известан број врста су хранљиве врсте (бели 
багрем, кострика, оструга, павит, жутика, пасдрен, црвени глог, сладун, трњина и тд.), 
лековите врсте (бела топола, жутика, пасдрен, црвени глог, бела врба, бреза, бршљан, 
ситнолисна липа, црни јасен, брекиња, глог, дивља ружа, дрен, китњак, крушина, лужњак, 
оскоруша, питоми кестен, цер, црна зова, џенарика и тд.), медоносне врсте (јасика, јавор, 
багрем, клен, длакава купина, жешља, калина, курика, крупнолисна липа, сребрна липа, 
млеч, пајавац, пољски брест, свиб, бела врба, бреза, бршљан, ситнолисна липа, црни јасен, 
сладун, трњина, брекиња, глог, дивља ружа, дрен, китњак, крушина, лужњак, оскоруша, 
питоми кестен, цер, црна зова, џенарика, дивљи кестен итд.).  

 На територији ГО Обреновац присутна је и алохтона врста веома инвазивних особина 
- аброзија (Ambrosia artemisifolia L.), која представља велики проблем на читавој 
територији градске општине. Ово је алергена биљка која је узрочник око 40% свих 
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алергијских реакција код људи. У синергистичном дејству са повећаним 
аерозагађењем, које је заступљено у ГО Обреновац, ова биљка има још јаче негативно 
дејство по здравље локалног становништва. Поред тога, полен ове биљке је лаган па се 
може ветром пренети на веће удаљености чиме се утиче на квалитет ваздуха и изван 
територије ГО Обреновац. Први корак ка сузбијању ове инвазивне врсте је мапирање 
локалитета где се она налази што је у Општини већ и урађено. Поред тога у Општини 
је урађен и Програм за сузбијање аброзије чијом би се доследном применом постепено 
решио овај проблем28.  За њено сузбијање препоручене су механичке мере (кошење) и 
хемијске мере (дозвољени хербициди нешкодљиви по здравље људи и околине).  

За територију ГО Обреновац карактеристичан је лош квалитет ваздуха проузрокован 
пре свега радом термоелектрана „Никола Тесла“ А и Б. Термоелектране „Никола 
Тесла“ А и Б су међу највећим изворима емисије сумпорних оксида, азотних оксида и 
прашкастих материја у земљи29. Ове две термоелектране сваке године потроше око 23 
милиона тона угља што их сврстава у групу електрана окарактерисаних као глобални 
загађивачи. Пепео се емитује из димњака непрекидно. У њима се сагорева лигнит 
ниске калоријске вредности са високим садржајем влаге а као продукт његовог 
сагоревања не настаје само пепео већ и канцерогене материје представљене 
полицикличним угљоводоницима, антраценом и пиратреном. Сагоревањем угља у 
овим термоелектранама настаје велика количина пепела који се одлаже на депоније 
лоциране у западном и северозападном делу ГО Обреновац. Пепео са ових депонија се 
разноси ваздушним струјањима по читавој територији Обреновца а и шире, драстично 
повећавајући аерозагађење. Термоелектране поседују електрофилтре али не и уређаје 
за одсумпоравање односно уклањање азотних оксида. Електрофилтри служе за 
одвајање пепела насталог приликом сагоревања лигнита а тако одвојен пепео се затим 
одлаже на две депоније пепела површине 600 ha и 400 ha. Такође, лош квалитет 
ваздуха у Обреновцу делимично је проузрокован и загађењем које долази из ТЕ 
„Колубара“ ГО Лазаревац. Аерозагађење је мањим делом проузроковано и друмским 
саобраћајем који утиче на квалитет ваздуха кроз емисију чађи, олова и азотних оксида, 
при чему је град много загађенији од осталих насеља због проласка магистралног пута 
Београд-Обреновац-Шабац и регионалног пута Обреновац-Ваљево.  

Квалитет ваздуха односно степен аерозагађења у ГО Обреновац мери се следећим 
мерним станицама: 

1. мерна станица „Јефимија“ - мери се концентрација суспендованих честица мањих 
од 10 микрона, концентрација NO, NO2, NOx i SO2.  

2. мерна станица „Грабовац“ - мери се концентрација SO2.  
3. мерна станица „Обреновац центар“ - мери се концентрација суспендованих честица 

мањих од 10 микрона, NO2, CO i SO2.  
4. мерна станица „Депонија пепела“ TENT - B - мери се концентрација NO2, CO i SO2.  

Према подацима Института за јавно здравље Србије у 2010. години се на подручју 
Обреновца уочава пад загађености ваздуха SO2 и чађи у односу на 2009. годину. У 
Грабовцу је у 2010. години забележено повећање загађености ваздуха SO2 али и 
смањење концентрације чађи у ваздуху, у односу на претходну годину. Пад загађења 
ваздуха сумпордиоксидом и чађу у Обреновцу је тренд који се наставио из претходне 

                                                 
28 Носилац активности утврђених Програмом за сузбијање амброзије су Јавно предузеће за заштиту и 
унапређење животне средине ГО Обреновац, фитосанитарна инспекција, комунална инспекција, 
пољопривредно-хемијска школа, невладин сектор, локални медији, месне заједнице и дом здравља у Обреновцу 
29 Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину 
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године с обзиром да је 2009. године такође забележена мања загађеност ваздуха овим 
материјама у односу на 2008. годину. У Грабовцу су у 2009. години забележене 
уравнотежене вредности нивоа загађености ваздуха SO2 и чађу, у односу на претходну 
2008. годину. У 2008. години, у односу на 2007. годину, дошло је до пораста 
загађености ваздуха сумпор диоксидом али до смањења загађености чађу (Табела 28.). 

Табела 28. Промене нивоа загађења општим загађујућим материјама у периоду 2006-
2010. година 

Загађујућа материја 
SO2 Чађ 

Насељено 
место 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Грабовац - пораст Уравнот. 
вредности пораст - пад  Уравнот. 

вредности  пад 

Обреновац  пораст пораст пад пад пораст пад пад пад 

Извор: Здравствено-статистички годишњак Републике Србије за године: 2007., 2008., 2009., 2010.   

Територија Општине је богата како површинским тако и подземним водама међутим 
њихов квалитет је незадовољавајући. Лош квалитет је последица директног испуштања 
отпадних вода без икаквог третмана у речне токове, појаве поплавних вода, речног 
саобраћаја, пољопривредних активности и прекограничног загађења. Најзначајнији 
загађивачи реке Саве, која представља природну границу градске општине Обреновац 
на северу, су хемијско индустријски комплекс у Баричу и Термоелектране „Никола 
Тесла“ А и Б (где приликом претакања мазута повремено долази до његовог изливања 
у реку). Такође, расхладна вода из термоелектрана доводи до смањења количине 
кисеоника у води и угинућа организама. Квалитет реке Саве варира између друге и 
треће категорије а захтевана категорија је два. Средином општине Обреновац протиче 
река Колубара, која се често излива у пролећном периоду као и река Тамнава која која 
се улива у Колубару. Река Колубара је претворена у колектор отпадних вода, делом 
због испуштања канализације а делом због ископавања и прераде угља а подземне воде 
су угрожене неадекватним одржавањем депоније пепела у Обреновцу и Грабовцу. Река 
Колубара прима отпадне воде не само из оптштине Колубара већ и из горњих општина. 
Такође, квалитет Колубаре нарушавају и бројне дивље депоније лоциране у 
напуштеним деловима речног корите Колубаре, а на овим местима се често испушта и 
садржај септичких јама. Река Колубара је најчешће у трећој категорији квалитета а 
захтевана категорија је два. Кишна канализација је делимично развијена и преко ње се 
сакупљене воде испуштају у отворене канале унутар насеља или у реку Колубару. На 
територији општине је и Баричка река која је изузетно загађена, тако да овај водоток 
практично представља отворени колектор отпадних вода.  

ГО Обреновац богата је и подземним водама као и каналском мрежом (укупна дужина 
канала на територији оштине износи 400 km). Подземне воде су оптерећене 
полутантима са депонија и фарми, остацима пестицида као и вештачким ђубривима. 
Бунарске воде су углавном загађене нитратима, нитритима и амонијаком. То је 
последица фекалног загађења услед близине септичких јама као и од присуства штала 
и ђубришта. Канализациона мрежа покрива велики део ГО Колубара међутим, још увек 
многа домаћинства користе септичке јаме. Од укупно 22.836 домаћинстава 11.300 
домаћинстава прикључено је на канализациону мрежу а остала домаћинства имају 
септичке јаме (Табела 29.). Главни канализациони испуст са ове територије се налази 
на реци Колубари, недалеко од њеног ушћа у реку Саву.  

Катастар загађивача површинских вода није урађен. Квалитет воде за пиће је такође 
незадовољавајући. Пијаћа вода је често неисправна како са хемијког становишта тако и 
са микробиолошког становишта. Хемијска неисправност се огледа пре свега у 
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повећаној концентрацији нитрата а затим и магнезијума и калцијума. Микробиолошка 
неисправност пијаће воде огледа се у повећаном садржају аеробних мезофилних 
бактерија и фекалних индикатора. 

Табела 29. Јавни водовод и канализација на територији ГО Обреновац 

Укупне 
воде за 

снабдевање 
(хиљ. m3) 

Испоручена 
вода за 
пиће 

(хиљ. m3) 

Укупне 
испуштене 
отпадне 
воде  

(хиљ. m3) 

Пречишћене 
отпадне 
воде (хиљ. 

m3) 

Укупан број 
домаћинстава* 

Број 
домаћинстава 
прикључених 
на водоводну 

мрежу 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на 
канализациону 

мрежу 

9.428 3.929 3.515 - 22.836 24.172 11.300 
Извор: Општине у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Република Србија.   
Напомена: *број домаћинстава по попису из 2002. године   

Квалитет земљишта на територији ГО Обреновац нарушава већи број фактора 
представљених следећим: флувијална ерозија, дивље депоније, депоније пепела ТЕНТ-
а и саобраћај. Анализе земљишта показале су да просечан садржај арсена у земљишту 
износи 8,06 mg/kg што је испод максимално дозвољених вредности прописаних 
законом (25 mg/kg). У највећем броју узорака (99%) концентрација арсена је испод 14 
mg/kg. Примећене су нешто повећане концентрације никла у земљишту, које су 
претежно геохемијског порекла (мада постоји и емисија никла из термоелектрана и са 
депонија пепела). Наиме, алувијани нанос реке Колубаре има природно повећан 
садржај никла је стваран под утицајем ултрабазичних стена, које имају веома високе 
вредности никла (и преко 1.000 mg/kg) и других елемената (Cr, Mg). Концентрације 
никла у земљишту варирају од 21,00 - 260,0 (просечно 66,76 mg/kg). Максимално 
дозвољене вредности никла у земљишту износе 50 mg/kg30 што значи да су 
концентрације никла у земљишту изнад максимално дозвољених вредности. Укупан 
садржај живе у земљишту износи од 0,02 до 0,33 (просечно 0,068) mg/kg што је што је 
у границама карактеристичним за незагађена земљишта (МДК за живу у земљишту 
износи 2 mg/kg). Садржај кадмијума у земљишту износи od 0,23 - 1,53 (просечно 0.509) 
mg/kg што не премашује максимално дозвољену количину од 3,0 mg/kg, што показује 
да земљишта нису загађена овим елементом. Концентрација олова у земљишту у 
просеку износи 35,30 mg/kg што је знатно мање од МДК (100 mg/kg). У 91% 
анализираних узорака, вредности олова су испод 50 mg/kg, али код око 2,0% узорака 
концентрације олова су изнад максималне граничне вредности од 100 mg/kg (узорци 
узети на ливадском земљишту уз пут Дражевац-Конатице). Висок садржај олова у овим 
узорцима је највероватније  последица саобраћаја и примене пестицида. У току 2005., 
2006., 2007. и 2008. године, урађена је анализа неколико стотина узорака морфолошки  
различитих биљних врста на садржај тешких метала. Резултати су показали да је у врло 
малом броју узорака повећан садржај As, Hg, Cd. Земљиште се загађује 
пољопривредним активностима које подразумевају неконтролисану употребу 
минералних ђубрива и средстава за заштиту биља, и наводњавањем пољопривредних 
површина водом неодговарајућег квалитета. Земљиште је угрожено и дивљим 
депонијама на које се често одлаже и опасан отпад (угинуле животиње).  

                                                 
30 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник РС“ бр. 23/94) 
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ГО Обреновац је 2009. године оформило Јавно предузеће за заштиту и унапређење 
животне средине31 који уређује двомесечно издање Информатора о стању животне 
средине у Обреновцу и на тај начин обавештава станoвништво Општине о свим 
догађањима везаним за животну средину у Обреновцу. Знатан део буџетских средстава ГО 
Обреновац односи се на накнаду за загађење животне средине па би се велики део 
пројеката, који се односи на одрживу пољопривреду, могао да се финансира из ових 
надокнада. Према анкети урађеној 2010. године становништво ГО Обреновац заузима став 
да у њиховој општини постоји веома изражен проблем загађења животне средине. Као 
најзначајнији еколошки проблем у Обреновцу, грађани су навели загађење ваздуха, затим 
загађења пореклом од индустрије, проблем комуналног отпада, проблем загађења 
подземних и површинских вода, опасан отпад и опасне материје, проблем загађења 
земљишта итд. Решење еколошких проблема грађани у највећем броју виде у примени 
казнених мера, кроз образовање и васпитање, али и кроз ефикаснију инспекцијску 
контролу.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине је формирано уместо претходног Фонда за 
заштиту животне средине основаног 2006. године 
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2.4. ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА СУБЈЕКАТА У РУРАЛНОЈ 
ЕКОНОМИЈИ 

2.4.1. Породично пољопривредно газдинствo 
Главни носилац пољопривредне производње у Републици Србији су породична 
пољопривредна газдинства на којима се врши преко 90% укупне производње 
пољопривредних производа. Породично пољопривредно газдинство према члану 2. 
Закона о пољопривреди и руралном развоју јесте пољопривредно газдинство на којем 
физичко лице - пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља 
пољопривредну производњу. 

Поред укупног броја домаћинстава по попису Републичког завода за статистику који је 
извршен 2002. године, наводе се подаци за домаћинства која поседују пољопривредно 
газдинство, као и подаци за домаћинства која не поседују пољопривредно газдинство. 
По методологији Пописа 2002. домаћинство са пољопривредним газдинством је свако 
домаћинство које користи најмање 10 ари обрадивог земљишта, као и домаћинства која 
имају мање од 10 ари обрадивог земљишта ако поседују: најмање једну краву и теле 
или једну краву и јуне, или једну краву и два одрасла грла ситне стоке исте врсте, или 
пет одраслих оваца, или три одрасле свиње, или четири одрасла грла оваца и свиња 
заједно, или педесет комада одрасле живине, или двадесет кошница пчела. 

Укупан број домаћинстава и заступљеност домаћинстава са газдинством по насељима на 
подручју општине Обреновац приказана је у графикону 10. 

Графикон 10. Заступљеност домаћинстава са газдинством 

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002.: Становништво, Домаћинства, књига 11, јун 2004. 

На подручју општине Обреновац према попису 2002. године било је укупно 22.836 
домаћинстава, од чега је домаћинстава са газдинством било 32,2%, односно 7.345, што је 
знатно више у односу на подручје града Београда (10,6%) и ниво Републике (30,9%). 
Анализирано по насељима на подручју Општине највеће учешће домаћинства са 
газдинством је у Вукићевици и износи 88,8%, док је најниже у Обреновцу - граду 6,9%. 
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2.4.1.1. Газдинства према старости и образовању 
Старост чланова породичних пољопривредних газдинстава на подручју општине Обреновац 
неповољније је у односу на град Београд, али је повољнија у односу на ниво Републике.  

Становништво на газдинствима старије од 65 година на нивоу Републике учествује са 22,9%, 
на нивоу града Београда ова категорија становништва је заступљена са 21,3% и на подручју 
општине Обреновац са 21,5%. Н газдинствима у Обреновцу (Графикон 11.) највеће је учешће 
становништва старости од 28-49 година (28,8%), док је најниже учешће становника старости 
до 14 година (13,6%).  

Графикон 11. Старост  чланова газдинстава на подручју Обреновца (%)  

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002.: Пољопривреда, књига 3, децембар 2004. 

Највећи број чланова газдинства на нивоу Општине, по попису 2002. године имало је 
средње образовање (29,8%), док је најмањи број са вишом и високом школом (1,5%). 
На подручју града Београда број чланова газдинства са средњим образовањем је знатно 
виши у односу на ниво Републике (25,5%) и ниво општине Обреновац (29,8%) и 
учествовао је у укупном броју чланова газдинстава са 36,1%. Број чланова газдинства 
са непотпуном основном школом на подручју Општине је значајан и износи 27,6% 
(Графикон 12.).  

Графикон 12. Ниво образовања чланова газдинства (у %) 

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. Пољопривреда, књига 3, децембар 2004. 
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2.4.1.2. Пољопривредно становништво на газдинству према активности и полу 
Учешће активног пољопривредног становништва на газдинству које обавља занимање 
на приближно је истом нивоу на подручју Републике (66,8%) и на подручју општине 
Обреновац (66,9%), док је нешто више на нивоу града Београда (68,0%).  

Анализом показатеља по насељима општине Обреновац (Графикон 13.) уочава се да је 
највеће учешће активног пољопривредног становништва на газдинству које обавља 
занимање на подручју Рвата (88,9%), док је проценат издржаваног пољопривредног 
становништва на газдинству највећи у Обреновцу - граду (55,2%).  

Графикон 13. Пољопривредно становништво на газдинству према активности (у %)  

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. Становништво, Пољопривредно 
становништво, књига 7, септембар 2004. 

У структури издржаваног пољопривредног становништва на домаћинствима са 
газдинством на новоу општине Обреновац најзаступљенија су остала лица са 29,7%, 
што је на нивоу учешћа ове категорије издржаваног становништва у граду Београду 
(29,5%) и нешто вишем нивоу у односу на Републику (27,2%). Од свих посматраних 
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категорија издржаваног становништва учешће студената је најниже у свим 
анализираним ентитетима (Општина, град Београд и Република). 

Најзаступљеније категорије издржаваног становништва у већини насеља на подручју 
Обреновца су домаћице и остало становништво (Графикон 14.). У насељеним местима 
Баљевац, Барич, Бело Поље, Забрежје, Мала Моштаница, Пољане и Рвати нису заступљене 
све категорије издржаваног пољопривредног становништва. Најмањи број издржаваног 
пољопривредног становништва на газдинствима је у Рватима и износи само два лица. 

Највеће учешће деце предшколског узраста је у Забрежју (36,4%), ученика основне 
школе у Рватима (50,0%) и Бровићу (30,1%) и ученика средње школе у Мислођину 
(21,4%%). Учешће студената у издржаваном пољопривредном становништву је 
највише у Рватима (50,0%) и Обреновцу - граду (12,5%).  

Графикон 14. Издржавано пољопривредно становништво на газдинству (у %)  

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002.: Становништво, Пољопривредно 
становништво, књига 7, септембар 2004. 
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2.4.1.3. Газдинства према изворима прихода  
Најзаступљенија породична пољопривредна газдинства према изворима прихода на 
подручју општине Обреновац су непољоприврена газдинства (Графикон 15.). Ова 
газдинства не остварују приходе бављењем пољопривредном производњом, већ путем 
других врста сталних примања. Учешће непољопривредних газдинстава у укупном 
броју газдинстава на нивоу Обреновца износи 62,3% и на истом је нивоу као у 
Републици (62,3%) и знатно мање у односу на град Београд (78,9%). 

Графикон 15. Газдинства према изворима прихода (у %) 

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002., Пољопривреда књига 2, октобар 2004. 

Најниже учешће у породичним пољопривредним газдинствима према изворима 
прихода у Општини имају газдинства без прихода и износи 3,1%, што је нешто мање 
од просека за Републику (3,5%) и више од просека за град Београд (2,2%). Код ових 
газдинстава извори прихода нису познати или чланови оваквог газдинства остварују 
приходе од стране издржавалаца ван газдинства.  

2.4.2. Правна лица и предузетници регистровани у области примарне 
пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа 

Најзначајније и највеће правно лице које се у ГО Обреновац бави примарном 
пољопривредном производњом је предузеће „Драган Марковић“, а.д. Обреновац. Ово 
предузеће запошљава 295 радника и поседује укупно 2.171 ha пољопривредног 
земљишта, од чега је око 30% земљишта у државном власништву. Предузеће је 2011. 
године променило власничку структуру, када је град Београд постао већински власник 
предузећа, са учешћем од 71,58% у укупном капиталу предузећа. 

Предузеће „Драган Марковић“, а.д. доминантно се бави примарном пољопривредном 
производњом, и то: 

• ратарском производњом (где доминирају житарице);  
• производњом млека (производња млека износи 7 милиона литара годишње, а 

фарма крава има око 700 грла); и  
• производњом свиња (фарма свиња је капцитета 1.500 приплодних крмача и 

30.000 товљеника у класи).  

Предузеће „Драган Марковић“, а.д. бави се и прерадом пољопривредних производа. 
Од капацитета прераде издвајају се следећи погони/фабрике:  
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• Пекара која производи хлеб и пециво (капацитет пекаре је 3.500 тона пекарских 
производа годишње). Предузеће располаже силосом за жита (капацитета 45.000 
тона једновременог смештаја) и са 2 млина, заједничког капацитета 20.000 тона 
мељаве. Тренутно је у функцији само један млин, који служи за потребе пекаре; 

• Фабрика сточне хране успешно ради и подмирује потребе предузећа у 
сточарској производњи (један део хранива/сточне хране се и продаје на 
тржишту). Капацитет фабрике је 40.000 тона концентрата годишње;  

• У месту Ратари предузеће поседује кланицу, где се производи свеже месо и 
полутрајни месни производи (саламе, кобасице). Пласман је усмерен ка мањим 
трговинским кућама. 

Поред предузећа „Драган Марковић“ а.д., у ГО Обреновац лоциран је производни погон 
Фабрике протеина и уља „Биопротеин” а.д. (седиште фирме је у Земуну)32. Фабрика 
послује од 1969. године, а од 2003. године је у саставу „Банком групе”. Основна делатност 
„Биопротеин”-а је прерада соје од које се добијају производи за људску исхрану и исхрану 
животиња. Соја се прерађује на потпуно природан начин, уз помоћ водене паре, без 
употребе хексана и осталих хемијских растварача. Основни производи ове фабрике су: 
производи за исхрану животиња, производи од соје за исхрану људи, производи 
индустрије млека, базе за сладолед, витаминско микро и макро минералне предсмеше-
премикси. У 2004. години је отворен нови погон у „Биопротеин”-у, у којем је почео да се 
производи „Еколак” - замена за млеко у праху за младе животиње и то је једини производ 
те врсте на Балкану. Осим основне делатности, „Биопротеин” врши пријем и складиштење 
уљарица и разних врста житарица у складишним капацитетима, који се састоје од силоса, 
подних магацина и цистерни за уље. 

Капацитети прераде пољопривредних производа недовољно су развијени у сегменту малих и 
средњих предузећа, породичних пољопривредних газдинстава или форми предузетништва. 
Стање прераде у овим сегментима привреде најбоље показују следећи подаци:  

• У месту Мислођин, низ година успешно је пословала савремена млекара „Фризи“, 
која је запошљавала 7 радника. По високим стандардима квалитета и у новим и 
савременим објектима, производили су се млечни производи, са посебним акцентом 
на јогурт. Услед немогућности да се судски наплате спорна потраживања, која ова 
млекара има, као и услед високих камата на кредите и одсуства адекватне подршке 
са републичког и општинског нивоа, млекара од 2011. године не ради.  

• Регистрован је и већи број објеката за прераду млечних производа на 
пољопривредном газдинству. Пољопривредни произвођачи на свом газдинству 
прерађују млеко и производе сир и кајмак, које продају на газдинству и на 
регистрованим местима/зеленим пијацама у Београду и Обреновцу33. Оно што је 
битно истаћи јесте да ниједан произвођач нема веће капацитете, нити уведене 
стандарде квалитета потребне за пласман ка трговинским ланцима. Асортиман се 
своди само на једну до две врсте сира и кајмака. Недостаје производња качкаваља, 
сирних намаза и других млечних производа, за шта је потребно уложити значајна 
финансијска средстава у набавку технологије производње, увођење стандарда и сл. 
Већа улагања у овом домену (проширивање капацитета прераде, савремено 
опремање објеката, увођење стандарда квалитета, проширивање асортимана 

                                                 
32 http://www.bioprotein.rs/ 
33 Пољопривредна газдинства која желе да региструју продају сира и кајмака морају да поднесу захтев за 
легализацију објекта Управи за ветерину, а након тога Управа за ветерину даје налог Републичкој 
ветеринарској инспекцији да прегледа објекат и донесе одлуку да ли објекат има услове да се региструје 
за прераду млека. 
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производа), без подршке са републичког нивоа, није реално очекивати, имајући у 
виду финансијску способност пољопривредника, висока инвестициона улагања и 
неразвијеност финансијског тржишта. Посебни проблеми који могу пратити ову 
производњу јесу и: висок ризик наплате потраживања, монополизовано тржиште, 
високи трошкови уласка у хипермаркете и друге трговинске ланце.  

• У домену месне индустрије постоји неколико регистрованих кланица и објеката 
за производњу меса и месних прерађевина. Према подацима Предузетничког центра 
„Обреновац“, најзначајнији привредни субјекат у овој области јесте месара 
„Тулимировић“, д.о.о (http://www.tulimirovic.co.rs). Ово предузеће запошљава око 10 
радника, бави се производњом меса и месних прерађевина, а пласман је усмерен у 
сопствене објекте/месаре и ка мањим трговинским кућама на подручју ГО 
Обреновца и града Београда. Предузеће има уведен стандард HACCP. Остале 
кланице на подручју ГО Обреновац су мањих капацитета и мањег асортимана 
месних прерађевина (најчешеће је производња само за потребе сопствених 
приватних месара), без уведених стандарда квалитета.  

• Регистрована су и три објекта за производњу кондиторских производа и штрудли: 
(1) „Candy D“, д.о.о. (производња чоколадних десерата; пласман у велике 
хипермаркете); (2) занатски погон „Тодор+“ за прозводњу еурокрема; (3) „Макини“, 
д.о.о. (предузеће је основано 2010. године и бави се производњом штрудли). 

Иако у области прераде пољопривредних производа постоје значајне могућности развоја 
предузетништва и занатске производње, посебно месних и млечних производа, али и 
прерађевина од поврћа, већа улагања МСПП у ову производњу ограничавају бројни 
системски проблеми на националном нивоу. Неразвијено и нестимулативно пословно 
окружење за инвестирања у капацитете прераде и нова запошљавања огледа се у следећем:  

• Недовољна је подршка са националног нивоа (из аграрног буџета) која се 
усмерава ка предузећима и породичним пољопривредним газдинствима за 
улагања у примарну пољопривредну производњу, а посебно за улагања у 
прераду пољопривредних производа. Улагања која су потребна у области 
прераде пољопривредних производа су изузетно висока: почев од набавке 
основне технологије за производњу до набавке сировина, амбалаже, трошкова 
увођења и поштовања свих неопходних стандарда и лабораторских анализа и сл. 
Ове трошкове, без подршке државе и повољних банкарских кредита, мали број 
предузетника и носиоца пољопривредних газдинстава може да финансира из 
сопствених средстава/извора.  

• Недовољно развијена политика конкуренције на домаћем тржишту и 
незадовољавајућа улога државе на плану заштите конкуренције, представља 
велики проблем у домену пласмана пољопривредно прехрамбених производа. 
Висока концентрација капитала у области прераде пољопривредних производа, 
али и у области малопродаје пољопривредно прехрамбених производа, у 
неповољну позицију ставља, како примарне пољопривредне произвођаче (који 
су ситни, неудружени и са малом преговарачком моћи у односу на прерађиваче 
и трговце), тако и она газдинства и МСП и предузетнике који намеравају да 
инвестирају у капацитете пераде пољопривредних производа. 

• Неразвијено финансијско тржиште и отежан приступ повољним дугорочним 
изворима финансирања.  
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• Смањивање извозних субвенција34. Тренутно је Србија у процесу примене 
Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Примена овог Споразума у 
суштини значи смањивање или/и укидање царинских баријера увозу (ад валорем 
царине, прелевмани, сезонске царине), као и укидање извозних субвенција.  

• Висока су оптерећења рада (висина пореза и доприноса на бруто зараде), високе 
су и бројне локалне комуналне и административне таксе и сл.35. 

• Обавеза уплате пореза на додату вредност у тренутку фактурисања производа или 
услуге (на ненаплаћена потраживања) представља велико ограничење за привредне 
субјекте, имајући у виду велика дуговања у привреди, односно велике проблеме које 
привредници имају управо у домену наплате потраживања за испоручену робу. 
Услед неефикасности трговинских судова, високих судских такси у споровима и 
неликвидности привредних субјеката - рок наплате потраживања у Србији је 
изузетно дуг и у просеку је износио 128 дана у мају 2010. године. Требало би имати у 
виду да један број потраживања никада и не долази на наплату (дужници су у 
стечају, ненаплативе су менице, дужници плаћају потраживања робом и сл.)36.  

• Високи трошкови уласка у хипермаркете (трговинске ланце), ресторане, хотеле.  

Као последица великих и бројних оптерећења у привреди, а у недостатку 
инвестиционог и обртног капитала, предузетници најчешће одустају од инвестиционих 
планова. Усмеравање пољопривредника и предузетника ка инвестицијама у домену 
прераде пољопривредних производа (посебно на сопственом газдинству или у форми 
занатских радњи, специјализованих задруга и сл.) оправдано је так са унапређењем 
општег пословног амбијента, односно спровођењем системских и коренитих реформи 
сектора привреде, јавног сектора, пореског система и сл.  

2.4.3. Правна лица и предузетници регистровани у области туризма, трговине, 
угоститељства и занатства  

2.4.3.1. Општи приступ могућности развоја трговине у ГО Обреновац 
Улога и задатак трговине је да на ефикасан и ефективан начин повеже произвођаче и 
купце, тј. крајње потрошаче. У том смислу задатак стратешког планирања њеног 
развоја подразумева проналажење најоптималније функције која ће одговарати 
обостраним интересима како произвођача, тако и потрошача.  

Трговински сектор је како у земљи тако и у Београду и у његовим општинама у 
експанзији. С обзиром на концентрацију становиштва и њихове потребе трговина 
заузима и заузимаће све битније место у привредном животу. 

У актуелној ситуацији транзиције у којој се налази наша земља и друштво, многа 
питања су отворена, па и питање пута којим треба да се креће развој трговине. Ово 
нарочито, ако имамо у виду значај и величину тржишта које град Београд има.  

                                                 
34 Уредба о утврђивању и остваривању права на подстицаје произвођачима пољопривредних и 
прехрамбених производа за 2011. годину. „Службени гласник РС“ број 14/11 од 4. марта 2011. године. 
Овом уредбом  утврђује  се  обим,  услови  и  начин  остваривања права на подстицаје произвођачима 
пољопривредних и прехрамбених производа за 2011. годину. Према поменутој Уредби, износ подстицаја 
на извозну цену смањен је у односу на 2010. годину и у 2011. години износи 5%.  
35 Услови и оптерећења у привреди Србије, брошура Уније послодаваца Србије, Аустријска агенција за 
развој (АДА), Пројекат „Консолидација правних и институционалних основа социјалног дијалога у 
земљама западног Балкана и Молдавији“; Међународна организација рада, Канцеларија за Централну и 
Источну Европу; септембар 2010.  
36 Ибидем, страна 10. 
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Општина Обреновац у том смислу, као једна од 17 општина у Београду, треба да 
представља део у интегралном приступу укупном развоју тржишта града. Чињенице које је 
неопходно имати у виду када се врши стратешко планирање трговинског развоја су: 

Прво, величина и значај Београда као урбаног и потрошачког центра у Републици Србији; 
Друго, трговина се до данас парцијално и стихијски развијала на читавој територији 
Републике Србије или прецизније - недовољно плански; 
Треће, као последица другог става имамо неравномерност у развоју трговинске мреже - 
евидентно је да постоји видно заостајање периферних општина у односу на централни 
део града Београда; 
Четврто, постоји заостајање трговинске мреже Београда за другим престоним 
градовима Европе и/или сличним градовима у Европи сличних по величини и по броју 
становника (ово се односи на градове у Западној Европи); 
Пето, уситњеност постојеће трговинске мреже; 
Шесто, у новије време приметан је уплив страног капитала у трговинску мрежу града; 
Седмо, постоји појачана потреба за реорганизацијом и реструктуирањем трговинске 
мреже, како на нивоу општина, тако и на нивоу града. 

2.4.3.2. Анализа актуелног стања и услови за спровођење адекватне трговинске 
политике 

Тренутно на територији општине Обреновац послује 166 трговинских привредних 
субјеката. Од тога, укупно 96 се бави различитим облицима трговине на велико, док се 
укупно 61 фирма бави различитим облицима трговине на мало. Такође укупно 9 
трговинских фирми се бави посредовањем у продаји различитих врста роба и услуга.37  
Највећи број, више од 95% свих предузећа, послује као друштво са ограниченом 
одговорношћу. Детаљан преглед трговинских фирми дат је у прилогу Стратегије развоја 
општине Обреновац. На основу доступних података о просторном размештају укупних 
површина по општинама на нивоу града Београда могу се издвојити четири групе општина: 

1) Оне које имају преко 100.000 m2 објеката трговине на велико. То су општине: Нови 
Београд (16% од свих објеката), Палилула, Стари град и Земун (све три опшитне 
имају сличне површине гросистичких објеката, што даје по 13% учешћа за сваку од 
општина у укупним површинама); 

2) Оне које имају од 50.000 m2 до 100.000 m2. То су општине: Чукарица, Савски венац, 
Сурчин и Вождовац; 

3) Оне које имају од 10.000 m2 до 50.000 m2. То су општине: Звездара, Врачар, 
Раковица, Обреновац, Младеновац и Гроцка; и 

4) Oстале општине које имају испод 10.000 m2 објеката у трговини на велико. 

Већи објекти у свим браншама велепродаје се налазе тамо где има више места за њихову 
локацију, тачније на Новом Београду, делимично Земуну и Чукарици, али пре свега на 
периферним градским општинама. То је, имајући у виду претпоставке за градњу неког 
гросистичког објекта, логична ситуација. Тим више, општина Обреновац може и мора да 
види своју шансу у развоју оваквих видова гросистичке продаје. Обзиром на актуелне 
тенденције у развоју трговине у Србији и Београду, а тиме и у општини Обреновац, као 
једно од приоритетних питања се намеће проналажење начина да се путем Генералног 

                                                 
37 Подаци добијени од општине Обреновац - октобар 2011. године  
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урбанистичког плана одреде површине за подизање великих трговинских (дистрибутивних) 
центара и осталих савремених институција трговине. На овај начин би се могло директно 
утицати на бољу организованост трговине на подручју Општине. Такође, очекивања су да 
би оваквим приступом општина Обреновац привукла велики део потрошача са Београдског 
тржишта и уједно дала снажан „замајац“ укупном привредном животу овог краја. Како би се 
ово остварило неопходно је да тежиште Обреновца у развоју одговарајућих тржница буде на 
саобраћајници ка Београду и већим саобраћајним чвориштима.  

У процесу планирања развоја трговине важно је предвидети потенцијалну гравитацију 
потрошача ка одређеној локацији (тачки). У ту сврху неопходно је извршити: 

1) Истраживање броја и величине постојећих трговинских објеката за све врсте 
производа који се нуде на тржишту; 

2) Истраживање степена конкуренције међу малопродавцима; 
3) Истраживање мобилности становништва ка одређеној трговинској зони; 
4) Истраживање посећености постојећих трговинских савремених центара; 
5) Истраживање критеријума на основу кога потрошачи врше избор при куповини 

међу малопродавцима. 
Са добијањем оваквих података јасно се могу лоцирати и места за градњу оваквих објеката. 
Малопродаја и њена структура се значајно променила последњих година. Модерни 
трговински формати као што су хипермаркети и супермаркети су у значајном порасту 
последњих година. Оваква ситуација је нарочито присутна у централним градским 
општинама. Када је реч о мањим трговинским објектима на нивоу града они су по 
правилу лоцирани на Старом Граду, Палилули, Вождовцу, Звездари, Врачару итд. 

Све значајније Европске трговинске компаније траже своје место на тржишту 
Београда. У том смислу и општина Обреновац мора да иде у корак са временом. 

У табели 30. дат је ниво развијености малопродајне мреже у приградским општинама у 
Београду у 2007 години. 

Табела 30. Ниво развијености малопродајне мреже у приградским општинама Града 
Београда у 2007. години 

Врсте малопродајних објеката Број Структура Продајни 
простор у m2 Структура 

Продавнице мешовите робе, 
претежно хране, пића и дувана  488 47,20% 20.316 32,94% 

Специјализоване продавнице 
прехрамбених производа  77 7,45% 4.659 7,55% 

Робне куће 44 4,26% 3.418 5,54% 
Продавнице одеће и обуће 156 15,09% 13.596 22,04% 
Продавнице са трајним потрошним добрима 64 6,19% 6.104 9,90% 
Продавнице књига, новина и писаћег прибора 29 2,80% 964 1,56% 
Продавнице козметичких производа 23 2,22% 724 1,17% 
Остале специјализоване продавнице 
непрехрамбених производа 77 7,45% 2.573 4,17% 

Продавнице „Уради сам“  47 4,55% 8.183 13,27% 
Апотеке и остала медицинска опрема 29 2,80% 1.145 1,86% 
УКУПНО 1.036* 100 % 61.681 100 % 

Извор: Подаци од приградских општина Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Барајево, Сопот и Гроцка, 
РЗС, Напомена: Нису ушли објекти из области под шифрама делатности 52620, 52610 и 52500. 
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У табели 31. приказан је број становника на 1 малопродајни објекат у општини 
Обреновац у 2007. години. 

Табела 31. Број становника на 1 малопродајни објекат у општини  Обреновац у 2007. години 
Врсте малопродајних објеката Општина Обреновац 

Продавнице мешовите робе, претежно хране, пића 
и дувана 2.188 

Специјализоване продавнице прехрамбених производа 5.385 
Робне куће 11.667 

Продавнице одеће и обуће 2.917 

Продавнице трајним потрошним добрима 14.000 

Продавнице књига, новина и писаће прибора 35.000 

Продавнице козметичких производа 5.385 

Остале специјал-изоване продавнице непрехрамбених производа 3.500 

Продавнице „Уради сам“ 23.333 

Апотеке и остала медицинска опрема 11.667 

УКУПНО 565 
Извор: Скупштина града Београда, октобар 2011. године.  

У табели 32. приказана је трговина на мало на подручју општине Обреновац. 

Табела 32. Трговина на мало на административном подручју општине Обреновац- 
стање децембар 2007 године 

Број становника 70.000 

Површина статистичког круга у ha 75.949 

Број трговинских јединица 124 

Површина трговинских јединица 10.493 

Просечна величина трговниске јединице 84,62 

Број становника по трговинској јединици 565 

Трговински простор по становнику (m2/становнику) 0,15 

Трговински простор по ха подручја m2/ha 0,14 
Извор: Подаци из евиденције и базе података накнаде за коришћење грађевинског земљишта за  
пословни простор 2007. година. 

Имајући у виду постојећу структуру и размештај трговинских објеката, као и обим и 
динамику оствареног промета, развој трговине би требало да се у свим деловима 
ослања на потребе свих интересних група („stakeholders“). Може се очекивати да: 

а)   Потрошачи траже приступ и расположивост свим врстама роба и услуга у ценама и 
по квалитету задовољавајућим за њихов лични интерес; 

б) Малопродавци траже поверење и сигурност у могућност инвестирања и јачање 
њихове конкурентске позиције на тржишту; 

в) Велепродавци и логистика су заинтересовани за инвестирање у трговинску 
инфраструктуру; 

г)   Произвођачи су заинтересовани за стварање услова за сигуран пласман производа, и 
инвестирање у савремене облике дистрибутивних канала; 
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д)  Општина и државана администрација је заинтересована за стварање амбијента 
који ће омогућити тржишну равнотежу; 

ђ)   Инвеститори (актуелни и потенцијални) су заинтересовани за поузданост у 
пласман свијих инвестиција што подразумева адекватно просторно планирање 
развоја трговине.  

Како би се успоставио баланс интереса на тржишту неопходно је радити на хармонизацији 
инструмената трговинске политике како би се ускладили односи свих стејколдера. У том 
смислу неопходно је ускладити законску, уговорну и финансијску процедуру.  

2.4.3.3. Основни правци даљег развоја трговине 
Као логично решење у укупном планирању развоја трговине у Општини се намеће 
изградња једног интегралног управљачког модела који би представљао основ за 
једноставније и квалитетније планирање, организовање, вођење и контролу свих 
трговинских активности на подручју Обреновца.  

Овакав менаџерски приступ у развоју дугорочно би донео позитивне ефкетке не само 
развоју трговине, већ и укупном привредном животу Општине.  

Као главни стратешки правци у развоју трговине се могу издвојити: 

1) Развој трговачке мреже у складу са општим начелима модернизације и ефикасног 
пословања. То би подразумевало уравнотежен развој различитих типова 
трговинских формата, као и уравнотежен просторни размештај трговинских 
објеката на целокупном административном подручју Општине; 

2) Креирање адекватног и ефикасног управљачког модела трговине на нивоу Општине 
у који је интегрисан и информациони систем као кључни инструмент спровођења 
акционог плана и стратешких решења задатих у стратегији; 

3) Стварање амбијента за поверење у инвестирање од стране малопродаваца и сектора 
некретнина, али истовремено и управљање брзином развоја страних малопродаваца; 

4) Ограничење у настанку локалних просторних монопола; 
5) Неговање слободног тржишта, здраве и транспарентне конкуренције; 
6) Смањивање свих непожељних конкурентских конфликата; 
7) Унапређење саобраћајне инфраструктуре и интегралног повезивања саобраћаја са 

трговином. Доступност тржница је услов за обављање нормалне размене.  
8) Заштита и унапређење трговине у градском језгру, уз очување аутентичног 

амбијента и трговачке функције старог језгра Општине; 
9) Повећање ефикасности увођењем модерних технологија; 
10) Повезивање трговине са другим делатностима чиме се подстиче укупан привредни развој; 
11) Спровођење политике заштите потрошача која се установљава на територији 

читаве земље; 
12) Повећање туристичке малопродаје; 
13) Јачање образованости запослених у трговини на свим нивоима; 
14) Јачање малопродајног маркетинга, јер се навике потрошача константно мењају као 

и само малопродајно окружење. 
Неопходно је креирати атрактивно и доступно малопродајно окружење где ће потрошачи 
уживати у пријатној, стимулативној и лако доступној малопродајној средини града.  
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2.4.3.4. Остварена динамика туристичких кретања у ГО Обреновац 
Према расположивим статистичким подацима добијеним од Републичког завода за 
статистику, приметно је да је на подручју општине Обреновац у последњих шест 
година дошло до смањења просечног броја туриста за 9,35%. Анализирајући структуру 
туристичких кретања види се да су домаћи туристи остварили смањење од чак 21,25%, 
док су страни туристи остварили незнатан просечан раст од 10,1%. 

Ако посматрамо структуру ноћења туриста, можемо закључити да је дошло до 
смањења просечног броја ноћења укупног броја туриста за 17,55%. Велико смањење је 
забележено код просечног броја ноћења домаћих туриста од чак 29,29%, док је код 
броја ноћења страних туриста забележен незнатан раст од 0,25%. 

Табела 33. Туристичка кретања у периоду 2004 - 2009. године на подручју општине 
Обреновац 

Туристи Ноћења туриста Просечан број 
ноћења туриста Година 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

2004 10.433 8.648 1.785 29.630 23.527 6.103 2,7 3,4 

2005 10.472 6.729 3.743 26.233 14.059 12.147 2,1 3,3 

2006 9.521 6.505 3.016 18.846 13.046 5.800 2,0 1,9 

2007 11.356 7.448 3.908 22.992 13.038 9.954 1,8 2,5 

2008 8.248 3.701 4.547 16.775 7.191 9.584 1,9 2,1 

2009 6.104 2.721 3.383 11.233 5.035 6.196 1,9 1,8 
Извор: Републички завод за статистику, публикација „Општине у Србији“ за 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 годину. 

При разматрању динамике туристичког промета у општини Обреновац треба имати у 
виду и следеће чињенице: 

1) Постоји велики број сезонских и дневних посета Обреновачкој бањи које се не 
могу сматрати туристичким посетама, јер их званична статистика не региструје, 
па је тиме објективна слика о броју туриста који посете ову дестинацију 
различита од оне коју приказује званична статистика;  

2) Велики број људи који је због посла одсутан из Обреновца, викендом поново 
борави у својој матичној Општини, па се туристички ресурси природни и 
друштвени у сезони стављају у функцију неравномерно и циклично; 

3) На територији Општине се налази одређени број тзв. „викенд кућа“ људи који 
ту бораве викендом – најчешће у летњим месецима (у тзв. „сезони“). Они 
користе туристичке капацитете Општине, а да Општина практично од оваквих 
видова коришћења туристичких ресурса нема већих финансијских ефеката. 

С обзиром да на подручју Општине не послује „турист-биро“ и да Туристичка 
организација Београда не прати посете Обреновцу на адекватан начин, слика о броју 
стварних посета овој Општини није реална. Ово је важно, имајући у виду чињеницу о 
могућностимa сагледавања перспектива за развој туризма. Ово тим пре, јер Обреновац 
има врло респектабилне ресурсе за развој туризма.  

2.4.3.5. Претпоставке за развој туризма у ГО Обреновац 
Респектабилни ресурси за развој туризма у општини Обреновац, на жалост, до данас 
нису на адекватан начин стављени у функцију развоја. Разлози за то су многобројни и 
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захтевали би посебну елаборацију али они свакако нису разлог да се у будућности не 
крене са оживљавањем неких од идеја које би допринеле како развоју туризма, тако и 
читаве Општине, имајући у виду мултипликоване ефекте које развој туризма има на 
укупан развој привреде и његов синергијски карактер.  

Најзначајнији ресурси за развој туризма су природни и то у првом реду: 

1) Реке Сава и Колубара са приобаљем; 
2) Термални извор погодни за развој бањског и „spa“ туризма; 
3) Богат шумски фонд („Забран“ одличан спортско - излетнички ресурс); 
4) Колубарски рукавац „Потковица“ - спортско излетнички центар (у плану је 

изградња голф терена и терена за спортски риболов); 
5) Просторна хетерогеност (градско језгро Општине, простор око река Саве и 

Колубаре, типске сеоске амбијенталне целине итд.); 
6) Комплекс живописних руралних предела, која се пружају непосредно поред 

урбаног језгра Општине; 
7) Добар географско-саобраћајни положај (близина Београда); 
8) Разноврсност флоре и фауне у непосредном окружењу Општине; 
9) Пријатна умерено-континентална клима за човеков боравак;  

Све ово су несумњиво значајни потенцијали за развој туризма и као такви пружају 
могућност упражњавања различитих спортско-рекреативних активности, као и 
погодности за боравак и здравствену рехабилитацију туриста, које могу да буду 
валоризоване кроз различите врсте понуде. Оне које се издвајају би биле: 

 Бањски туризам; 
 Спортови на води - река Сава са приобаљем – у првом реду реч је о плажи на 
Сави, опремљеној понтонима, тушевима и уређеним прилазима води. Овде се 
лети окупи преко 10.000 купача. Ту су и чамци за најам и „ревири“ за риболов, 
а читав крај красе три ресторана са терасама у шумској хладовини; 

 Излетишта: 
а)  „Забран“ - на простору од ушћа Саве и Колубаре до улаза у Обреновац 

пружа се предивна шума, излетиште и резерват Забран, површине 60 ha. 
Шума у којој преовлађују бели јасен, храст, брест и топола, представља 
изузетан простор за трчање, шетњу и опоравак на пропланцима, са 
клупама и столовима; 

б)   На пропланку, поред реке Саве, изграђен је "Green hotel", комплекс од пет 
сојеница, од којих највећа представља национални ресторан "Српска 
кућа", јединствен у овом региону. Четири мање служе искључиво за одмор 
и уживање. Постоји и модерна „трим стаза“ кроз шуму, опремљена 
реквизитима и справама за вежбање и рекреацију. 

  Ловни и риболовни туризам; 
 Сеоски туризам - живописан рурални амбијент непосредно уз урбано језгро; 
 Пешачења у природи - у непосредној близини града је атрактиван природни 
амбијент, који пружа могућност изградње различитих видова тзв. „стаза 
здравља“, и сл. 

Највећи део ових ресурса је за сада неискоришћен, или је у самом почетку туристичке 
експлоатације.  
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Када је реч о друштвеним погодностима, треба истаћи да због бурне историје, али и 
због занемаривања развоја туризма након Другог светског рата, генерално посматрано, 
у целој Републици Србији, у Обреновцу до сада нису створени адекватни друштвени 
услови за развој туризма, а они који постоје настали су стихијски.  

Друштвене погодности за развој туризма обухватају културно-историјско наслеђе и 
друга створена материјална добра, које можемо поделити у антропогене и друге социо-
економске чиниоце, међу којима се на подручју Обреновца посебно истичу:  

 „Јозића Колиба“ у Великом пољу. То је еколошка кућа из времена Устанка у 
Посавини, са еко-баштом и шест заштићених храстова који су стари преко 200 
година. Ово је и један од пунктова „Стазе здравља и рекреације“; 

 Црква брвнара „Орашац“ првобитно је саграђена у XVIII веку. Поред ње је уз 
гусле 1809. певао Филип Вишњић, народни гуслар и певач, позивајући устанике 
на борбу. У знак освете, Турци су је запалили неколико година касније. Црква је 
обнављана 1895. и 1921. године и том приликом је задржан стари изглед. 
Иконостас и црквени намештај карактеристични су за цркве из 19. века. Иконе 
су рађене у XIX веку. 

 Бројни културни, историјски и верски споменици, као што су на пример:  
а)  Манастир Светог Николаја у Грабовцу. Реч је о задужбини краља 

Милутина. Манастир је обновио краљ Драгутин. Изузетно вредна књига - 
"Минеј", преписана је у манастиру у XVI веку. Манастир је порушен у време 
Карађорђа, али је обновљен за време владавине кнеза Милоша. Лековити 
извор „Видан“ налази се у порти манастира;  

б) Чесни дом породице Михаиловић - представља једну од најстаријих и 
најлепших кућа старог Палежа, из XVIII века. Припадала је Димитрију 
Марковићу, угледном трговцу из Обреновца. Овде је чест гост био кнез 
Милош, али и Јоаким Вујић, у коме је писао своје “Путешествије”; 

в)  Неолитско насеље „Црквине“, археолошки локалитет који може да употпни 
атрактивности Обреновца као туристичке дестинације. 

 Садржаји везани за живот и обичаје житеља Обреновца - један од примера је и 
Етно-радионица на обали Саве у селу Скела. Представља етно-амбијент у којем 
је смештена стара српска кућа са типичним ентеријером из XIX века, затим 
мини зоолошки врт и рестаурацијски простор, где се на једном месту може 
видети како се обнавља стари намештај, запрежна кола, али и како се негују 
стари српски занати, као и умеће гајења животиња;  

 Фолклор као особеност и саставни део традиције. 

Међутим, тренутно стање развијености привреде, науке, културе, образовања, спорта и 
других друштвених активности у Обреновцу није на жељеном нивоу па се јавља као 
ограничавајући фактор у развоју туризма. 

Ради успешније и потпуније туристичке валоризације антропогених, демографских, 
географских и других услова локалне средине, као и њеног културног блага, нужно је 
установити низ манифестација којима би се промовисале локалне вредности. Постојеће 
манифестације  морају бити у целини постављене на маркетиншким основама, како би 
оствариле свој пун ефекат и дугорочно утицале на стварање имиџа дестинације 
Обреновца и његово позиционирање на туристичком тржишту.  
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Табела 34. Преглед манифестација који доприносе развоју туризама у општини  Обреновац 

Р. бр. Назив Место 
одржавања 

Време 
одржавања 

1. 
„Видовданска регата“ - спуст реком Савом од 
Забрежја до Обреновца, чамцима и другим 
пловилима 

Забрежје, 
Обреновац јун 

2. Вече националне кухиње Обреновац мај 
3. Међународно отворено првенство Београда у шаху Обреновац новембар 

4. „Фиш меморијал“ - такмичење спортских 
риболоваца Обреновац септембар 

4. „Лето под платанима“ Обреновац јун - август 

5. Савезна изложба паса свих раса Стадион ФК 
„Обреновац“ 

септембар - прва 
недеља 

6. „Пилећи устанак“ Излетиште 
„Забран“ мај 

7. „Frizbi open“ - такмичење у бацању фризбија Излетиште 
„Забран“ август 

Извор: Подаци добијени од општине „Обреновац“ октобар 2011. год. 

2.4.3.6. Позиционирање туристичке привреде ГО Обреновац и дефинисање 
одговарајућег туристичког производа  

Са укључивањем бројних привредних делатности, Обреновац у дужем временском 
периоду може постати фактор стабилизовања и раста укупних економских активности 
и привредних активности на територији града Београда. У свему томе важну улогу 
треба да има селективан, тржишно оријентисан, правилно координиран, стратегијски 
развој целе дестинације. На овај начин позитивни резултати који би морали да буду, и 
јесу императив туристичког и укупног привредног развоја, су реално и остварљиви.  

У годинама које следе потребно је озбиљно приступити позиционирању Обреновца као 
туристичке дестинације на туристичком тржишту и то са два кључна аспекта туристичке 
понуде Београда. Реч је о бањском и излетничком туризму.  

а) Излетнички туризам 
Када је реч о излетничком туризму реч је у првом реду о боравку посетилаца на реци Сави 
и излетишту „Забран“, првенствено у сезони (реч је о летњим месецима). У том погледу 
један од приоритетних задатака који стоји како пред Општином, тако и пред свим 
факторима туристичке понуде, би био да се ради на изградњи имиџа, Обреновца који би 
на овај начин лакше позиционирао туристичку понуду овог краја према потенцијалним 
тржиштима и заинтересовао потенцијалне туристе.  
Објективно постоје добре основе за развој. Претпоставка је да се са минималним 
улагањима и временом адаптације, може кренути у комерцијализацију ових ресурса. 
Постоје и услови и за развој туризма посебних интересовања, који за подлогу има 
богатство природног и антропогеног елемента на читавој дестинацији, што пружа 
велике могућности туристичке комерцијализације. Реч је о ловном, риболовном, 
рекреационом туризму, затим посетама културно-историјском насеђу и тзв. догађаји 
(еvents) који би се уклопили са одржавањем одређених традиционалних манифестација 
о којима је већ било речи. 

б) Бањски туризам 
Промене у начину живота савременог човека условиле су континуирано унапређење 
здравственог туризма. Према званичним подацима у Републици Србији тренутно је 
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активно преко 50 здравствено-лечилишних дестинација. Оне се одликују високим 
квалитетом термалних вода које пружају основу за развој бањског туризма.  

Предлог за развој бањског туризма генерално би био да се развија: 

1. Destination spa - који осим класичне понуде укључује све „fitness“ и „wellness“ 
компоненте, при чему посетилац има право да бира програм који му највише одговара. 
Уз класичан хотелски смештај овде је присутна тражња за приватним смештајем; 

2. Medical spa - представља категорију која у наредних десет година има највише 
потенцијала за раст и подразумева све услуге са здравственим и „wellness“ 
компонентама у амбијенту који интегрише класичне и посебне третмане и терапије. 
Овај тип третмана у нашој понуди бања захтева извесна побољшања и 
прилагођавања; 

3. Mineral spring spa - је сегмент здравственог туризма који се базира на понуди 
природних, минералних и термалних вода односно понуди разних хидротерапеутских 
третмана. Овај сегмент у српској понуди има релативно добар статус и потенцијал 
брзог позиционирања у светској бањској понуди;  

4. Resort /hotel spa - je данас можда најпопуларнији вид тражње али и тежње компанија 
или појединаца да повећају сопствену профитабилност.  

Највећи потенцијал развоја производа здравственог туризма је у његовој доминантној 
усмерености према лечењу и рехабилитацији будући да је међународна тражња за 
специјализованим здравственим третманима у порасту. Али, упоредо са растом овог 
вида тражње расте и елемент луксуза, а то представља за бањску понуду ограничавајући 
фактор. Зато би било потребно направити селекцију тржишта којима се може пласирати 
постојећа понуда. На кратак рок акценат би могао да буде окретање убрзаном развоју и 
комерцијализацији производа Medical spa и Mineral spring spa, полазећи од умерених 
цена и високог квалитета услуга. 

Чланом 2. Закона о бањама се каже: „Сматра се да су испуњени услови у погледу 
уређености и опремљености подручја у смислу члана 1. став 1. закона, ако бања има: 

1) организовану здравствену службу; 
2) објекте и уређаје за коришћење природног лековитог фактора; 
3) објекте за смештај и боравак посетилаца; 
4) одговарајуће комуналне и друге објекте (водовод, канализацију, саобраћајнице, 

ПТТ и  електрообјекте и јавне зелене и рекреационе површине)“. 

И поред усвојеног плана генералне регулације насеља практично на терену је врло мало 
урађено до сада. Изградња бањске инфраструктуре је императив у развоју који се нужно 
мора испоштовати, како би ово питање било решено у корист свих, како резидената 
(домаћина) тако и туриста, односно посетилаца.  

Неки од неопходних планских корака којим би се створиле претпоставке за развој бањског 
туризма би били: 

1. Окосница на којој мора да се планира свака грађевинска активност у бањи јесте да 
уобичајена законска процедура забрањује грађење и извођење свих радова на простору 
који планом није одређен за те намене. Планом се морају утврдити јасно утврђене 
површине за јавну и другу намену, као и грађевински блокови и грађевинске парцеле. 
Морају се утврдити и општи услови уређења облика грађевинске парцеле, с тим што 
постојеће катастарске парцеле могу да се мењају само у случају када не задовољавају 
утврђене услове уређења грађевинске парцеле. 
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2. Урбанистички пројекат уређења бање мора бити одређен генералним планом који мора 
бити подвргнут јавном увиду, дебати, а потом и усвојен на скупштини Општине. 

3. Регулационим планом морају бити обухваћене следеће површине и земљишта: 

 Функционалне зоне бање; 
 Зелене површине; 
 Еколошка заштита. 
 Путеви и остале комуникације; 
 Речни токови; 

4.   Неопходно је јасно разграничити зоне бање као што су:  
 Бањско-лечилишна;  
 Централно друштвено-комерцијална;  
 Услужна;  
 Рекреативна;  
 Резиденцијално - хотелска зона.  

Зоне морају бити разграничене према функционалним, просторним, еколошким и 
другим факторима структурирања бање као система, укључујући и постојеће објекте и 
новопланиране. Све активности просторног уређења бање морају проћи уобичајну 
законску процедуру и морaју бити доступне оку јавности, како би уређење било у 
интересу свих њених житеља. 

Приоритетни у развоју бање су:  

 На првом месту је изградња адекватног здравственог центра (кадровски, 
здравствено, технички и технолошки опремљеног) у коме би се након 
извршеног лекарског прегледа од стране бањског лекара издавао здравствени 
лист са терапијом која би се издавала посетиоцу бање (туристи); 

 Друго, морају се разграничити објекти које би користили болесници за лечење, од 
објеката које би туристи користили у рехaбилитационе сврхе. Ово би видно 
допринело организационом побољшању свих услуга у бањи и уједно одговарало 
савременом концепту бање који промовише тзв. „wellness центре“ и  „spa“ бање 
(„Salus per aqum“ - здравље уз помоћ воде) где су садржаји окренути туристима без 
обзира на старосну доб и где је акценат на превенцији; 

 Треће, медицински третмани захтевају одговарајућу опрему. Обзиром на бројне 
инвеститоре који желе да пружају приватне медицинске услуге, мора се прописати 
минимум или боље речено стандардизација медицинских услуга и опреме које би 
један овакав објекат морао да има да би могао да пружа ову врсту услуга; 

 Четврто, постојећи објекти, не одговарају потребама савременог бањског 
лечилишта. Објекти који се граде од стране приватних инвеститора морају бити 
подвргнути строгој законској регулативи како би могли да пружају услуге које 
захтева бањско лечење; 

 Пето, категоризација смештајних објеката и испуњавање свих стандарда о смештају 
туриста које су предвиђене законом. 

 Шесто, изградња неопходне пратеће инфраструктуре која би употпунила 
боравак  туриста у бањи. Ванпансионски садржаји и инфраструктура туристичке 
дестинације су свакако елемент коме туристи данас посвећују велику пажњу. 
Ово тим више, јер је реч о бањском лечилишту. Неки од ових садржаја би свакако 
подразумевали и изградњу „aqua“ парка. У једном оваквом објекту би се могло 
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контролисати који од базена је за коју групу туриста. Оваквим приступом би се 
спречило да, на пример, дечије базене користе пензионери, што је недопустиво у 
савремном схватању и пословању бања. Приходе од аква парка би могла да 
остварује Општина уколико би била један од инвеститора. Аква парк је добар 
пример изградње имиџа дестинације и привлачења великог броја туриста у бању. 

Да би функционисала у пуном смислу речи, за бању је даље неопходно урадити следеће 
инвестиције: 

 Адаптација постојећих и изградња нових смештајних капацитета у складу са 
захтевима туристичког тржишта и законом прописаним нормама и стандардима 
пружања туристичких услуга.  

 Изградња канализационог система за отпадне воде са одговарајућим системима 
за њихово пречишћавање;  

 Изградња насељске и општинске санитарне депоније смећа, као и система за 
прикупљање, елиминацију и рециклажу отпада; 

 Изградња адекватног паркинг прoстора. На овај начин би Општина односно паркинг 
сервис могао да остварује одређене приходе; 

 Изградња савременог аутобуског стајалишта или станице; 

 Постављање туристичке сигнализације; 

 Уређење неког облика продајног простора; 

 Адаптација парка како би одговорио потребама туриста. 

 Куповина туристичког возића који би могао да превози путнике, како по бањи, 
тако и до реке Саве; 

 Изградња већег броја апотека; 

 Одрживи развој је начело које се мора поштовати. Општина мора да јасно 
пропише услове које морају да испуне сви објекти који се стављају. У функцији 
развоја туризма Општина мора инсистирати на планској градњи. Уколико се ово 
питање благовремено не реши, природни амбијент и све што произилази из 
овога ће битно утицати на њену судбину.   

 Организовање различитих облика културно - уметничког програма, чиме би се 
побољшао квалитет боравка на дестинацији. 

Ово су неки од неопходних корака који би свакако помогли формирању Бање као важне 
туристичке дестинације и омогућили њено уврштавање на туристичку мапу бањских 
лечилишта Србије. Испуњавањем ових услова створили би се услови да Бања, а тиме и 
општина Обреновац дугорочно реше бројна питања која је данас видно оптерећују. 

2.4.4. Развијеност земљорадничког задругарства 
Према постојећем Закону о задругама, земљорадничку задругу може основати најмање 
десет (10) земљорадника и других физичких лица, који имају у својини или по другом 
основу користе земљиште, објекте и средства за рад у пољопривреди (Члан 9)38. Према 
овом Закону, задруга је правно лице и облик организовања физичких лица (задругара), 

                                                 
38 Закон о задругама усвојен је 1996. године (Сл. Лист СРЈ 41/96), незнатно је измењен 1998. године (Сл. 
Лист СРЈ 12/98), а 2006. године извршена је измена закона, која се односила на додавање члана 49а (Закон 
о допунама закона о задругама, Сл гласник РС број 34/06: 39). 
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у којој они, пословањем на задружним принципима добровољности и солидарности, 
демократичности, економског учешћа, једнаког права управљања, самосталности, 
задружног образовања и међузадружне сарадње, остварују своје економске, 
социјалне и културне интересе (Члан 1).  

За разлику од предузећа (компанија), која имају јасно дефинисано власништво и 
основни циљ - остварење профита, кључна улога задруге требало би да буде пружање 
сервиса (помоћи) свим члановима задруге у достизању економског просперитета. Зато 
је у задругама сваки члан исто вредан и сви имају исто право гласа, док је у 
компанијама право одлучивања пропорционално везано за учешће у власништву 
(капиталу предузећа). Средства којима задруга остварује своју основну функцију 
углавном се своде на:  

• максимизирање дохотка од продаје пољопривредних производа и смањења 
трошкова при куповини инпута;  

• изградња одговарајућих погона за складиштење, откуп, дораду, прераду, 
паковање и за продају готових производа на тржишту (хладњаче, сушаре, пак 
центри); 

• пружање разноврсног сервиса услуга задругарима (услуге механизације, 
стручни савети, помоћ у стандардизацији производа, учешће на сајмовима);  

• пружање тржишних и технолошких информација, које су фармерима неопходне 
у планирању и усмеравању будуће производње;  

• покретање иницијатива и припрема развојних програма, којима ће се решавати 
инфраструктурни проблеми села и развијати тржиште.  

Генерално, у Републици Србији задруге нису довољно развијене. Велики проблеми су 
у домену: 

• постојања задруга које не послују по задружним принципима (тзв. приватне 
задруге);  

• постојања тзв. старих задруга, које немају решен проблем власништва 
земљишта које користе, у којима су улогу задругара преузели запослени, и које 
немају финансијских способности да преузму значајну улогу у аграрној 
репродукцији; 

• ниске кредитне и бонитенте способности задруга, које имају мало могућности 
да се финансирају из иначе скупих кредитних извора; 

• инвестиционе политике и немогућности да се међу задругарима оствари 
концезус и чвста опредељењост ка финансирању заједничких инвестиција.  

Подаци сателитских рачуна задружног сектора Србије, које је за период 2007-2009. 
година урадио Републички завод за статистику, јасно указују на све проблеме у 
задругарству Србије. Неки од резултата овог истраживања су следећи39:  

• Нето губитак за целокупни задружни сектор остварен је у свакој години у 
периоду 2007-2009. (највећи је био 2008. године); 

• У 2009. години је око 43,5% задруга и савеза пословало са добитком, 36,8% са 
нето губитком, а 19,6% је пословних субјеката који нису остварили ни нето 
добитак ни нето губитак40; 

                                                 
39 „Сателитски рачуни задружног сектора у Републици Србији, 2009“, Републички завод за статистику 
Србије, 2011.  
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• Бруто додата вредност задружног сектора континуирано је опадала у периоду 
2007-2009. године, као и допринос задружног сектора укупној економској 
активности (допринос задружног сектора укупној економској активности опао је 
са 0,27% у 2007. години на 0,18% у 2009. години);  

• Учешће БДВ задруга из сектора А (Пољопривреда) у БДВ сектора А у 2009. 
години износило је само 1,5%. 

У ГО Обреновац функционише само једна задруга и то пчеларска задруга „Саће“. Ова 
задруга је основана 2009. године, има 20 задругара и 15 придружених произвођача као 
чланица. Основне активности задруге усмерене су на тржишну производњу меда. У 
највећем проценту мед се извози, преко извозног трговинског предузећа. Задруга нема 
уведен систем квалитета HACCP, а подршка из буџета ГО Обреновац свакакоо би 
требало да буде усмерена ка сертификованој производњи меда са подручја ГО 
Обреновац. Задруга остварује сарадњу са Пољопривредно-хемијском школом у 
Обреновцу, које је однедавно добила и пчеларство као редован предмет. Преко задруге, 
задругари набављају неопходан репроматеријал за производњу, учествују у 
радионицама, едукацијама, сајмовима и сл. Задруга је део пројекта „Агрокластер“ 
Обреновац, о чему ће бити више речи у наставку. Иако је ГО Обреновац, друга по 
учешћу пољопривредних површина у укупним пољопривредним површинама града 
Београда, она нема ниједну земљорадничку задругу која ради у области: ратарства, 
сточарства или повртарства. Пољопривредници показују значајно интересовање за овај 
вид удруживања и увиђају бројне користи које би им задруга могла обезбедити 
(набавка репроматеријала под повољнијим условима, продаја производа, коришћење 
опреме и сл.), али још увек не постоји озбиљна намера да се покрене овај вид 
удруживања и реализују заједничке инвестиције већег броја 
задругара/пољопривредника.   

2.4.5. Развијеност кластера у пољопривреди  
Кластери су групе повезаних предузећа, добављача, пружаоца услуга и придружених 
институција (научних и владиних) у одређеном пољу делатности/бизниса и одређеном 
региону, које су географски лоциране у близини једни других41. Иако произвођачи у 
кластеру међусобно чврсто сарађују (размењују знања и искуства), они самостално 
наступају на тржишту и међусобни су конкуренти. У Европи, кластери су најразвијенији у 
северној Италији, где су традиционално базирани на личним контактима, дугогодишњим 
пословним односима, поверењу и умрежавању. САД су такође добар пример за правилно 
поимање кластера. У привреди ове земље готово да свака савезна држава има развијене 
кластере. Неки кластери функционишу на нивоу града, неки на нивоу општине, а неки на 
нивоу региона. Генерално, кластери доприносе: 

• јачању продуктивности и конкурентности укључених чланица/предузећа 
(чланице имају могућност да буду конкурентније у цени и квалитету и да тако 
остварују јаку конкурентску позицију на домаћем и међународном тржишту); 

• изградњи и јачању иновативног потенцијала укључених чланица; 

                                                                                                                                                        
40 У 2009. години 926 задруга и 6 задружних савеза (укупно 932 субјеката) од укупно 2140 задруга и 
задружних савеза пословало је са добитком. Нето губитак је имало 788 пословних субјеката, а 420 
субјеката није остварило ни нето добитак ни нето губитак. Ибидем.  
41 Више о кластерима и потребни њиховог формирања у пољопривреди Републике Србије и града 
Београда, видети у документу „Стратегија развоја пољопривреде града Београда од 2015. године“, 
Институт за економику пољопривреде, Београд, 2009. 
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• доприносе отварају нових малих и средњих предузећа и ширењу 
бизниса/предузетништва (смањује се стопа незапослености у региону); 

• доприносе већем друштвеном производу земље и региона; 

Уз финансијску подршку Градске Управе града Београда (Секретаријат за привреду) и 
стручну и логистичку подршку Регионалног центра за развој МСПП „Београд“ и ГО 
Обреновац, у Обреновцу је од 2009. године основано више кластера у области 
пољопривредне производње и трговине пољопривредним производима. Формирани 
кластери изражавају чврсто опредељење града Београда и ГО Обреновац да се будући 
развој пољопривреде развија кроз нове форме удруживања и умрежавања произвођача. 
У наставку се даје слика/преглед три (3) кластера у ГО Обреновац. 

I Током 2009. године формиран je „Агро кластер Обреновац“, 
(http://www.agroklaster.rs; http://www.mspbg.rs), који као циљну групу чланица има 
повртаре, гљиваре и пчеларе. Овај кластер је формиран ради унапређења и 
подстицања пољопривредне производње на територији града Београда, а регистрован 
је као деоничко друштво непрофитног карактера (према Закону о привредним 
друштвима, Службени гласник број 125/04). Кластер је основало укупно 13 међусобно 
повезаних привредних субјеката на територији општине Обреновац (регистрована 
пољопривредна газдинства, привредна друштва, предузетници, задруга, удружење и 
локална самоуправа)42. Оснивачи кластера су:  

• регистрована пољопривредна газдинства. У питању су 4 пољопривредна 
газдинства која се баве производњом поврћа (шаргарепе, зачинског биља и 
салате) и печурака; 

• друштво пчелара „Обреновац“ и пчеларска задруга „Саће“; 
• предузећа из сродних делатности: трговинске и етно занатске радње, грнчарска 

радња, ресторани, предузећа за производњу амбалаже и сл.; 
• институције за подршку: ГО Обреновац; Регионални центар за развој МСПП 

„Београд“; научно образовне институције (Техничка школа Обреновац, 
Пољопривредно хемијска школа Обреновац); стручњаци различитих профила и сл. 

Кластер је отворен за нова чланства, а чланови могу бити:  

• тржишно оријентисани и успешни привредни субјекти, који су опредељени ка 
сталном развоју и унапређењу свог пословања; 

• субјекти који су спремни на активно учешће у управљању и раду Кластера, кроз 
активну размену знања и искустава и изградњу узајамног поверења, која је и 
кључна карика за успешан рад и развој кластера.  

II „Кластер цвећа Обреновац“ (http://www.agroklaster.rs/Novosti.aspx?idNovosti=95) 
јесте кластер произвођача цвећа, украсног биља, садног и дендро материјала на 
подручју ГО Обреновац. Кластер је регистрован као удружење у јулу 2011. године. 
Финансијску подршку за оснивање обезбедио је норвешки округ Бускеруд и ГО 
Обреновац. Стручно техничку и административну помоћ у имплементацији пројекта 
обезбеђује Регионални центар за развој МСП и предузетништва „Београд”, преко свог 
Предузетничког центра у Обреновцу. Кластер има 31 члана од који је велики број 
пољопривредних газдинстава, МСП и предузетника, који се баве производњом  расада 
и цвећа у саксијама. Кластер укључује и произвођаче који припадају 
сродним/подржавајућим делатностима (цвећаре, увозници хумуса, предузећа које се 

                                                 
42 У својству оснивача кластера налазе се и ГО Обреновац и Регионални центар за развој МСПП „Београд“. 
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бави рециклажом и сл.), као и 4 институције за подршку (Институт за заштиту биља и 
животне средине, Техничка школа из Обреновца, Пољопривредно-хемијска школа из 
Обреновца и Регионални центар за развој МСП и предузетништва „Београд“). 

III Општина Обреновац налази се и у својству суоснивача (са још 4 београдске 
општине Лазаревац, Раковица, Барајево и Чукарица) кластера „Beo food 5“, Београд. 
Овај кластер регистрован је као удружење 2010. године уз финансијску подршку 
Секретаријата за привреду града Београда и уз стручну подршку Регионалног центра за 
развој МСП и предузетништва „Београд“. Кластер окупља МСП и предузетнике који се 
баве трговином пољопривредно прехрамбеним производима, затим произвођаче 
пољопривредно-прехрамбених производа, произвођаче амбалаже, организације и 
институције које пружају стручну подршку  и сл. Основни циљ кластера јесте 
подстицања развоја трговине пољопривредно прехрамбених производа.  

Сви формирани кластери налазе се у почетној фази рада и сада је рано давати оцене 
како и у ком правцу ће се кластери развијати у будућности. Битно је истаћи да се у ГО 
Обреновац, не евидентирају никакве форме удруживања и умрежавања ратара и 
сточара, који чине највећи проценат од укупног броја пољопривредних произвођача у 
Општини. Наиме, у области ратарске и сточарске производње која доминира у 
структури пољопривреде ГО Обреновац, нема удружења произвођача, 
земљорадничких задруга, нити кластерског умрежавања. Разлози неазвијености ових 
форми удруживања налазе се на страни:  

• пољопривредника: (1) неизграђена свест о потреби и користима удруживања; 
(2) менталитет пољопривредника (неповерење у државу, друге 
пољопривреднике; доминација личиних и краткорочних интереса над 
дугорочним и заједничким); (3) неједнака економска снага и величина 
газдинстава која отежава удруживање; (4) негативна искуства у функционисању 
удружења/задруга; као и на страни 

• државе, односно ресорног министарства: (1) недостатак финансијске, правне и 
саветодавне подршке државе за оснивање и рад удружења/задруга; (2) неразвијено 
пословно окружење (амбијент) за бављење пољопривредом и прерадом. 

2.4.6. Институције цивилног друштва: удружења, невладине организације 
Цивилно друштво јесте друштво грађана и означава оне форме повезивања и 
активности грађана које су у области јавне сфере, односно које су усмерене на јавни 
интерес и остваривање заједничких циљева и вредности. Цивилно друштво је простор 
деловања грађанских иницијатива (удружења грађана, професионалних и интересних 
удружења), непрофитних организација и институција (невладине организације, 
друштвени покрети), које повезују владу и приватни сектор и преко којих грађани 
врше притисак на државне установе и институције, како би се изборили за што више 
слободе, аутономије и остварење општих циљева, који доприносе побољашњу услова 
рада и живота у читавом друштву или његовом сегменту.  

У ГО Обреновац, према подацима Општинског већа за сарадњу са омладином и НВО, 
делује велики број удружења грађана и НВО из бројних области: заштите животне 
средине, заштите права националних мањина, заштите животиња, затим у области 
кулутре, спорта, лова, риболова, затим активна су и разна сеоска удружења, удружења 
пензионера и инвалида.  
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Удружења пољопривредника у ГО Обреновац нису довољно развијена. Постоји 
регистровано удружење одгајивача говеда сименталске расе „Посавина“ (основано 
2008. године, са 100 чланова), које није активно и практично не функционише. Поред 
овог удружења, постоји и Друштво пчелара „Обреновац“ које окупља око 120 пчелара 
са подручја општине Обреновац и које активно ради: учешеће на сајмовима, 
регионалним презентацијама, едукацијама, учешће у пројекту „Агро кластер 
Обреновац“. Друштво пчелара „Обреновац“ иницирало је и формирање ЗЗ „Саће“. 
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2.5. ПРОИЗВОДЊА И ТРЖИШТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ  И ПРЕХРАМБЕНИХ  
ПРОИЗВОДА 

2.5.1. Биљна производња 
Град Београд има значајне аграрне капацитете. У 14 од 17 градских општина налазе се 
велике површине пољопривредног земљишта које захватају 66% укупне површине Града. 
На њима је могуће произвести не само довољне количине хране за становнике који живе 
на подручју Града, већ и вишкове којима би се могло изаћи на међународно тржиште. У 
градској општини Обреновац пољопривредно земљиште чини 74,8% укупне површине 
Општине, односно 14% пољопривредних површина Београда. Оранице покривају 88%, 
воћњаци 4,1%, пашњаци 3,9%, а ливаде 2,8% укупних пољопривредних површина. На 
пољопривредним површинама Општине ствара се добра сировинска база за развој 
солидног прерађивачког сектора који је у Обреновцу значајно запостављен. Око 70% 
регистрованих пољопривредних произвођача (РПП) има мешовиту биљну и сточарску 
производњу, док се  30% РПП бави искључиво биљном производњом. 

У периоду 2000-2010. године пољопривредне површине на нивоу Општине смањене су 
за око 1% што је и очекивано с обзиром на заузимање земљишта градњом, депонијама, 
деградацијом, ерозијом и сл. Динамика промене површина пољопривредног земљишта, 
посматрано по категоријама у претходној деценији, у општини Обреновац у односу на 
кретања забележена на нивоу Града и Централне Србије представљена је у табели 35.  

Табела 35. Промена пољопривредних површина у периоду 2000-2010. године на 
територији општине Обреновац, града Београда и Централне Србије 

Обреновац Град Београд Централна Србија  

2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 2000 2010 

2010/ 
2000 
(%) 

Укупне 
пољопривредне 
површине 30.781 30.728 99,82 222.345 217374 97,76 3.321.721 3.307.155 99,56 
Оранице укупно 27.422 27.176 99,10 179.638 172.006 95,75 1.775.605 1.716.591 96,68 
Жита 18.746 17.193 91,72 105.428 91.682 86,96 1.022.863 884.556 86,49 
Индустријско биље 349 1.476 422,9 7.467 9.280 124,28 36.666 3.4429 93,90 
Поврће 3.161 2.183 69,06 25.876 21.211 81,97 210.393 203.275 96,62 
Сточно биље 5.065 5.991 118,3 35.334 34.966 98,96 394.261 385.061 97,67 
Воће 1.380 1.239 89,78 15.226 16.582 108,91 227.416 221.851 97,55 
Винова лоза 30 16 53,33 3.263 2.963 90,81 58.765 50.155 85,35 
Ливаде 532 874 164,3 10.931 13.682 125,17 551.826 581.584 105,39 
Пашњаци 1.164 1.192 102,4 10.793 8.700 80,61 703.462 733.644 104,29 

Извор: Општине у Србији 2000. и 2011. година 

Посматрано по појединим категоријама у периоду 2000-2010. године значајно су смањене 
површине под повртарским усевима (31%), воћем (10%) и виновом лозом (47%), док је 
остварен веома значајан раст површина под индустријским биљем. Захваљујући 
реструктурирању комбината „Драган Марковић“ обновљен је сточни фонд што је довело 
до значајног раста површина под крмним биљем у Општини у односу на Град, а поготово 
у односу на Централну Србију.  Осим тога, значајно су повећане и површине под ливадама 
што је последица запуштања ораничних површина, док су површине под пашњацима 
расле нешто спорије. 

У сетвеној структури на ораницама доминирају житарице (кукуруз и пшеница) са око 
70% и крмно биље (детелина и луцерка) са око 25%, док је гајење индустријског и 
повртног биља знатно слабије заступљено (Табела 36.). Последњих година Обреновац 
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је познат и по производњи квалитетног резаног и саксијског цвећа, а у развоју је и 
производња јестивих и лековитих гљива.  

Табела 36. Сетвена структура на ораницама у општини Обреновац у 2010. години 
Редни 
број Њиве и воћњаци Заступљеност у сетвеној  

структури % 
Просечан принос 

t/ha 
1. Пшеница 28 3,5 
2. Кукуруз 40 5,5 
3. Сунцокрет 2 2 
4. Детелина 10 5 
5. Луцерка 15 7 
6. Шећерна репа 1 40 
7. Поврће 2 8 
8. Расадници 0,5 - 

Извор: Подаци Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине 
Обреновац из 2010. године  

Ратарско-сточарски рејон општине Обреновац обухвата долине река Колубаре, 
Тамнаве и Посавину што даје веома повољне услове за примарну биљну производњу. 
Међутим, за стварање стабилне и профитабилне производње једнако је важан и 
фактор уређења пољопривреде на државном нивоу. Овај други фактор утиче да се 
биљна производња у општини Обреновац карактерише као екстензивна како по 
структури производње (велико учешће житарица, а мало учешће воћњака, винограда, 
индустријског биља и поврћа) тако и по висини остварених приноса. Слаба 
финанасијска моћ пољопривредних газдинстава, уситњеност поседа, недовољно 
развијена свест о значају удруживања и традиционални начин производње 
онемогућавају постизање високих приноса и конкурентност на тржишту43. Обреновац 
се налази у епицентру вишемилионског тржишта на коме се могу развијати и 
продавати производи и услуге који у себи садрже висок ниво додате вредности, али 
непостојање хладњача и прерађивачких капацитета у значајној мери ограничава 
промет и извоз произведене робе и смањује јој вредност. Ово се као проблем истиче 
нарочито у воћарској и повртарској производњи44. Промене климе и све чешћа појава 
временских непогода (суше, поплаве, град) уз недовољу примену савремених 
агротехничких мера којима би се неповољни климатски чиниоци ублажили такође 
доприносе смањеној продуктивности усева у Обреновцу. Усеве осигурава око 30% 
регистрованих пољопривредних произвођача, а најчешће се осигуравају пшеница, 
кукуруз и поврће.  

На пољопривредну производњу у општини Обреновац великог утицаја има 
пољопривредни комбинат „Драган Марковић“ које је још увек у процесу 
реструктурирања. Комасацијом и привођењем земљишта култури активирани су сви 
производни капацитети и створени су услови за правилно газдовање кључним 
ресурсима и примену адекватних агротехничких мера у процесу производње. 
Реновирањем постојећих смештајних капацитета и набавком матичних грла сточни 
фонд је значајно обновљен, порасла је производња индустријског и сточног биља што 
је утицало на укључивање већег броја усева у плодосмену. Комбинат данас обрађује 
преко 3.000 ha. Посебну предност Комбината представља чињеница да се 
пољопривредне површине које обрађује и производни објекти којима располаже налазе 
                                                 
43 Главна слабост у области пољопривреде је недовршена комасација, односно постојање ситног и 
испарцелисаног поседа на великом броју газдинстава. Као последица јавља се немогућност примене 
савремене технологије па су приноси по хектару мањи, а трошкови производње већи. 
44 Једини успешан прерадни капацитет у Општини је предузеће „Биопротеин“, који се бави прерадом 
уљарица 
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између река Саве, Колубаре и Тамнаве, са добрим приступним путевима и близу 
топлих вода са Термоелектране „Никола Тесла“. Уз то, Обреновац је веома близу јаких 
потрошачких и производних центара, Београда, Ваљева и Шапца што Комбинату даје 
предност сигурнијег пласмана производа. Осим снабдевања тржишта пољопривредним 
производима, првенствено месом и млеком, Комбинат пружа и услуге кооперације 
пољопривредним газдинствима у снабдевању репроматријалом. Кооперација се врши 
са пар стотина приватних пољопривредних газдинстава, превасходно у производњи 
пшенице и кукуруза. Биљни производи АД „Драган Марковић“ (првенствено кукуруз и 
соја) користе се у оквиру комбината за исхрану стоке на фарми свиња „Ратари“, фарми 
крава „Младост“ као и за исхрану стоке на фарми за тов јунади „Орашац“. Пшеница се 
користи за производњу брашна за потребе пекаре (хлеб и пецива). Шећерна репа се 
продаје шећеранама, док се уљана репица и сунцокрет продају уљарама са којима се 
врши размена за сачму која се користи у исхрани стоке. Комбинат се не бави 
производњом поврћа. 

2.5.1.1. Производња житарица 
Под житарицама се налази 63,3% ораничних површина у Општини. У сетвеној структури 
доминантно су заступљени кукуруз (40%) и пшеница (28%), док се зоб, јечам и овас знатно 
слабије гаје. Велика зависност производње од климатских услова узрокује неуједначен обим 
производње по годинама (Графикон 16).  

Графикон 16. Производња пшенице и кукуруза у периоду 2000-2010. године, у тонама 
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Извор: Општински годишњак 2000.-2011. године, РЗС 

Укупна  производња пшенице на нивоу целе Општине варирала је од 9.559 тона у 
2003. години до 19.391 тона у 2001. години, а десетогодишњи просек износи 14.833 
тона. У том периоду Обреновац је чинио од 11,9% у (2006.) до 16,6% (2000.) укупне 
производње пшенице на нивоу града Београда. Више од 75% произведене пшенице у 
Општини узгаја се на приватним газдинствима, док се на друштвеним имањима 
производи од 20-25%. Целокупна производња пшенице друштвеног сектора остварује 
се на површинама комбината „Драган Марковић“. Према подацима сектора за 
пољопривреду општине Обреновац просечни приноси пшенице износе 3,5 t/ha. На 
приватним газдинствима у Обреновцу просечни приноси пшенице (3.314,2 kg/ha) 
нешто су виши у односу на просечне приносе остварене на приватним газдинствима на 
територији Града, Централне Србије и Републике, док су просечни приноси постигнути 
на друштвеним имањима (3711,6 kg/ha) нижи у односу на просек Града, Централне 
Србије и Републике у истој категорији.  
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На пољопривредним површинама општине  Обреновац узгајано је од 16% (2008.) до 
20,6% (2001.) укупне производње кукуруза на нивоу града Београда за период 2000-
2010. године. Преко 95% укупне производње остварено је на индивидуалним 
газдинствима, док се од 1% до 5% производило на друштвеним имањима. Изузетак је 
2009. година у којој је на друштеној својини АД „Драган Марковић“ произведено 14% 
од укупне количине кукуруза у Општини. Укупна производња кукуруза у Општини 
кретала се од 25.775 до 56.557 тона (Графикон 16.). Просечни приноси на приватним 
газдинствима (4.092 kg/ha) у нивоу су просечних приноса остварених на територији 
Града и Републике, али су нешто већи у односу на Централну Србију (3.805 kg/ha). 
Приноси по јединици површине на друштвеној својини (5093,7 kg/ha) нижи су од 
приноса који се остварују на овим имањима на нивоу Града (5325,6 kg/ha), Центране 
Србије (5266,6 kg/ha) и Републике (5753,7 kg/ha) у анализираном периоду.  

Река Колубара протиче средином територије Општине и има бујични карактер тока. Због 
честих изливања и плављења пољопривредних површина у пролећном и јесењем 
периоду пољопривредним произвођачима наноси велике штете. Осим тога плављењем 
пољопривредних површина активирају се агрохемикалије (остаци пестицида, нитрати и 
др.) и бујицом воде разносе на околне терене доспевајући и у изворе пијаће воде. Из тог 
разлога уређење насипа на Колубари требало би да буде један од приоритета у наредном 
периоду. Пољопривредни комбинат АД „Драган Марковић“ за заливање ратарских усева 
(120 ha) користи воду из реке Саве, док индивидуални произвођачи користе системе 
сифона и своје усеве заливају водом из бунара.  

2.5.1.2. Производња индустријског биља 
Учешће површина под индустријским биљем у укупним ораничним површинама у општини 
Обреновац повећан је са 1,3% у 2000. години на 5,4% у 2010. години. Индустријско биље 
се гаји на 1.476 ha (податак из 2010. године) што су веома скомни капацитети за ову 
производњу ако се има у виду да на територији Месне заједнице Ратари постоје капацитети 
за прераду уљарица (Производни погони Биопротеин - Уљарица). Интензивнију 
производњу индустријског биља у великој мери ограничавају и временски услови јер се 
последњих година показало да соја и сунцокрет не ничу равномерно. Осим тога, 
продуктивност усева у значајној мери смањена је услед закоровљености широколисним 
коровима за које тренутно не постоји довољно добар селективни хербицид. 

Републички завод за статистику бележи производњу шећерне репе у општини 
Обреновац за период 2005-2010. године, док за период 2000-2004. нема званичних 
података о гајењу овог усева. Највећи обим производње шећерне репе од 14.385 тона 
остварен је 2006. године што је представљало 19,7% производње овог усева на нивоу 
Града, а најмањи обим од 125 тона остварен је 2009. године што је 0,1% производње на 
нивоу Града за ту годину (Графикон 17.). На њивама пољопривредног комбината АД 
„Драган Марковић“ 2008. године произведено је 3.958 тона шећерне репе, што 
представља 83,3 % укупне производње у Општини за ту годину. 

Као и укупна производња, просечни приноси такође варирају из године у годину и крећу се 
од 13.519 kg/ha (2007. година) до 49.246 kg/ha (2005. година). Просек приноса шећерне репе 
по јединици површине у Обреновцу нешто је мањи од просечних приноса у Централној 
Србији (38.788 kg/ha) и значајно мањи у односу на Београд (46.041,25 kg/ha) и Републику у 
целини (45.357,4 kg/ha) за десетогодишњи период. Према подацима општинске статистике, 
просечни приноси шећерне репе у Обреновцу у 2010. години износили су 40 t/ha.  
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Графикон 17. Производња шећерне репе и сунцокрета у општини Обреновац за период 
2000-2010. године, приказано у тонама 
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Извор: Општински годишњак 2000-2011. године, РЗС 

У периоду 2005-2010. године производња сунцокрета у општини Обреновац чинила је од 
1,4% до 14,4% укупне производње овог усева на нивоу Града. Према подацима званичне 
статистике обим производње сунцокрета у Општини кретао се од 30 тона 2005. године до 
489 тона 2009. године. На њивама комбината „Драган Марковић“ 2009. године произведено 
је 601 тона сунцокрета45, што истовремено представља и укупну производњу овог усева у 
Општини. Просечни приноси варирају од 1.324 kg/ha до 2.508 kg/ha. У 2010. години просек 
приноса сунцокрета по једини површине у Општини износио је 2 t/ha и нешто је нижи у 
односу на просек приноса на нивоу Града, Централне Србије и Републике. 

Традиција још увек опредељује пољопривреднике ка узгоју пшенице и кукуруза, мада се 
такав став полако мења. Захваљујући интензивнијим агротехничким мерама, у последњих 
годину-две соја је све заступљенија на ораницама приватних газдинстава и у просеку се гаји 
на око 400 hа. На њивама предузећа „Драган Марковић“ гаје се уљана репица и соја, чији је 
обим производње 2009. године износио 759 тона и 1.155 тона респективно. Целокупна 
производња соје у оквиру Комбината намењена је исхрани стоке.  

2.5.1.3. Производња поврћа 
Подручје општине Обреновац има веома повољне услове за гајење поврћа. Квалитет 
земљишта, повољни климатски услови и традиција дају добру основу за даљи развој ове 
делатности. Најбоље услове за узгој поврћа имају села у долинама река Саве (Кртинска, 
Ратари, Скела, Ушће, Забрежје, Рвати, Уровци) и Колубаре (Пољане, Велико Поље, Бело 
Поље, делови Стублина, Звечке, Пиромана и Бровића). Захваљујући традицији, повртарски 
усеви успешно се гаје и у селима која су удаљенија од река (Грабовац и Дрен). Свега 2% од 
укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава (4.000) бави се искључиво 
производњом поврћа.  

Према подацима званичне статистике из 2010. године површине под поврћем на подручју 
Обреновца чине 8,3% ораничних површина Општине и у сетвеној структури учествују са 
2%. Производњу пасуља и кромпира бележи РЗС, као наше најзначајније повртарске усеве. 
Обим производње пасуља у општини Обреновац креће се од 387 тона у 2008. години до 798 
тона у 2005. години (Графикон 18.) и у укупној производњи на нивоу Града учествује од 
13,4% (2009.) до 20,5% (2007.). Просечни приноси пасуља у десетогодишњем периоду 
далеко су изнад приноса који се остварују на нивоу Града (978,8 kg/ha), Централне Србије 
(1.001,7 kg/ha) и Републике (1.078,9 kg/ha) и износе 1.431,1 kg/ha.  

                                                 
45 http://www.dramar.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4  
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Графикон 18. Производња пасуља и кромпира у општини Обреновац у периоду 2000-2010. 
година 
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Извор: Општине у Србији 2000-2011, РЗС  

Производња кромпира у посматраном периоду кретала се од 4.195 тона у 2000. години 
до 15.026 тона у 2004. години када је Обреновац чинио петину укупне производње овог 
усева на нивоу Града (Графикон 18). Између 2004. и 2010. године производња 
кромпира смањена је за 54%. Високи приноси захтевају и велика улагања за шта је све 
мање могућности, нарочито у последње три године. Међутим, просечни приноси 
кромпира у општини Обреновац већи су односу на приносе остварене на нивоу 
Републике (9.962,8 kg/ha), Централне Србије (9.155,6 kg/ha), а нарочито Града у целини 
(8.487 kg/ha) у десетогодишњем периоду.  

Град Београд је преко Секретаријата за привреду расписао Конкурс за доделу 
подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији Града 
Београда за 2011. годину у оквиру пројекта „Зелени прстен“. Захваљујући томе 
формиран је нови Кластер повртара и воћара у Обреновцу који ће омогућити лакше 
превазилажење актуелних проблема набавке репроматеријала, пласирања производа и 
модернизацију пољопривредне технике. Акценат је стављен на подршку подизању 
противградне заштите и инсталацију нових система за наводњавање усева и засада. 
Осим тога, Општина из свог буџета издваја подстицајна средства за подизање 
противградне заштите независно од тога да ли су домаћинства регистрована. Средства 
намењена повртарској производњи усмерена су на подизање двослојних пластеника 
који имају већу кубатуру ваздуха од једнослојних, контролисано проветравање, систем 
„кап по кап“ за наводњавање биљака и одређен број садница у складу с површином 
земљишта на којој се сади. Циљ је да се обезбеди сигурна и стабилна производња 
повртарских усева, са мањом количином утрошених агрохемикалија. 

Према подацима сектора за пољопривреду у општини Обреновац највише се гаје 
парадајз,  краставац,  карфиол,  кромпир,  купус и шаргарепа. Производња се одвија 
под пластеницима, али и на отвореном. Пластеници као и отворене површине на 
којима се поврће гаји снабдевени су системима за наводњавање при чему се примењује 
интензивна агротехника и постижу се високи приноси. Повртарска производња 
претежно је сконцентрисана у селима Грабовац, Ратари, Кртинска, Ушће и Скела. У 
селу Уровци повртарском производњом озбиљно се бави само једно газдинство. У 
2011. години на површини од 15 хектара на отвореном засејана је шаргарепа, а 
претходних година целокупна површина била је засејана кромпиром и цвеклом. 
Највећи део производње има уговорену продају, док се мањи део продаје на 
Кванташкој пијаци у Београду. Укупна производња достиже и хиљаду тона квалитетне 
шаргарепе.  
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На расаднику у Кртинској производи се зачинско биље и салата на површини од око 40 ари. 
Као свежи производи испоручују се крајњем потрошачу или трговинама, за даљи пласман. 
Производи се велики број врста свежих зачина и салата: першун, мушка боквица, естрагон, 
коријандер, лаванда, мајоран, матичњак, нана, рукола, крес, валеријана, поточарка, 
мирођија, милодух, враниловка, тимијан, селен, жалфија, рузмарин и босиљак.  

2.5.1.4. Производња цвећа  и печурака 
На територији општине Обреновац постоји велика заинетересованост за узгојем цвећа. 
Да би производња и пласман били лакши, основан је „Кластер цвећа Обреновац“ који 
се, у складу са важећим законским прописима, региструје као удружење произвођача 
цвећа у саксијама и МСП и предузетника из пратећих делатности. Њима су се 
придружиле и четири институције за подршку: Институт за заштиту биља и животне 
средине, Техничка школа из Обреновца, Пољопривредно-хемијска школа из 
Обреновца и Регионални центар за развој МСП и предузетништва „Београд“. Преко 30 
оснивача кластера (регистрована пољопривредна газдинства, МСП и предузетници) 
има и снажну подршку општине Обреновац. Кластеру се стално придружују и нови 
чланови, па према подацима представника Општине Кластер тренутно броји око 50 
чланова. 

Производња је превасходно пластеничка, мада се цвеће гаји и на отвореном. Расадник 
„Омега“ Мислођин производи садни материјал украсног биља заједно са матичним 
расадом на површини од 1,5 ha. Пластеници се подужу на површини од 5 до 10 ари и 
опремљени су свим потребним капацитетима за овај вид производње. Пласман цвећа се 
врши првенствено на пијацама и цвећарама у Обреновцу, али и Београду.  

Пољопривредни произвођачи показују интересовање и за производњу хранљивих 
подлога за узгој јестивих (буковача и шампињони) и лековитих гљива (Shii-take и 
Reishi гљиве). Међутим, до сада производња гљива није озбиљније заживела. 

2.5.1.5. Производња крмног биља 
Према подацима Републичког завода за статистику из 2010. године, површине под крмним 
биљем чине 19,5% ораничних површина у Општини. У сетвеној структури 
најзаступљеније су луцерка и детелина. Реструктурирањем комбината „Драган Марковић“ 
обновљен је сточни фонд (првенствено број свиња и крава) на територији општине 
Обреновац па су самим тим порасле и потребе за сточном храном (кукуруз, луцерка, 
детелина, силажа, концентрати).  

У општини Обреновац ствара се четвртина укупне производње луцерке на нивоу града 
Београда. Као и код других усева који се гаје на отвореном, укупна производња луцерке 
варира по годинама, али се ипак може приметити раст обима производње (Графикон 19.)., 
који је у 2010. години за 80% већи у односу на 2000. годину. Просечни приноси луцерке у 
Обреновцу већи су у односу на просечне приносе овог усева у на нивоу града Београда 
(5.736,7 kg/ha), Централне Србије (4.984,6 kg/ha) и Републике (5.271,6 kg/ha) и износе 
6.310,8 kg/ha у анализираном периоду.  
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Графикон 19. Производња луцерке и детелине у општини Обреновац у периоду 2000-
2010. године 
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Извор: Општине у Србији 2000-2011. године, РЗС  

Производња детелине у Обреновцу чинила је од 14,4% (2002.) до 19,2% (2007.) укупне 
производње овог усева на нивоу Града. Најзначајнији раст обима производње остварен 
је између 2000. и 2006. године и износио је 52,9%. Између 2006. и 2010. године уочава 
се постепени пад обима производње који износи 10,8% (Графикон 19.). Просечни 
приноси детелине у Општини (5.226,6 kg/ha) далеко су изнад просечних приноса 
остварених на нивоу Града, Централне Србије и Републике.  

2.5.1.6. Производња воћа 
Повољне крактеристике рељефа и климе омогућавају гајење великог броја врста воћа. 
Међутим, под засадима се налази свега 4% пољопривредних површина у Општини и мање 
су за 10,3% у односу на 2000. годину. Села са брдовитом конфигурацијом терена  као што су 
Мислођин, Дражевац, Конатице, Баљевац, Јасенак и Мала Моштаница имају повољне 
услове за заснивање интензивније воћарске проиводње али су ти капацитети у потпуности 
неискоришћени. Воћарска производња сконцентрисана је у селима Ушће (192,4 ha) и Скела 
(112,5 ha) која се налазе око воћњака пољопривредног комбината „Драган Марковић“, а 
свега 8 од укупно 4.000 регистрованих пољопривредних газдинстава бави се искључиво 
воћарском производњом (јабука, вишња и јагода). Производња воћа захтева велики 
ангажман људског рада, али се према проценама на малим поседима (од 1 ha) може 
обезбедити доходак једнак оном са имања која имају више од 30 ha ратарских усева и 
двадесетак услових грла стоке46. Последњих година воћарска производња сели се из 
великих производних комплекса и производних површина на породична пољопривредна 
газдинства. Због тога јавља се потреба изградње мреже заједничких хладњача, чиме се 
породичним пољопривредним газдинствима пружају услови за конкурентско понашање на 
тржишту. Импулс развоју воћарства представља и изградња капацитета за производњу и 
прераду (конзервисање, сушење и смрзавање).  

У Табели 37. приказана је промена броја стабала јабуке, шљиве и чокота винове лозе 
на нивоу општине Обреновац, града Београда и Централне Србије између 2000. и 2010. 
године. 

 

 

                                                 
46 Програм за пољопривреду С.О. Обреновац, интерна документација општине Обреновац 
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Табела 37. Релативна промена броја стабала јабуке, шљиве и чокота винове лозе у 
општини Обреновац у периоду 2000-2010. година 
Ниво поређења Број родних стабала 

јабуке 2010/2000 (%) 
Број родних стабала 
шљиве 2010/2000 (%) 

Број родних чокота 
винове лозе 2010/2000 (%) 

Општина 73,8 97,1 8 
Град 97,6 94,8 61,9 
Централна Србија 106,8 89,4 63,1 
Извор: Општине у Србији 2000. и 2010. година, РЗС 

Дошло је до значајног смањења броја стабала воћа. Број чокота винове лозе смањен је 
за око 92%, што је знатно више у односу на промену на нивоу Града (- 38,1%) и 
Централне Србије (- 36,9%). Мањи је и број стабала јабуке, као и број стабала шљива 
па се може рећи да акција подршке развоју воћарства кроз пројекат „Зелени прстен“ у 
Обреновцу још не даје видљиве резултате.  

У општини Обреновац најзастуљеније је гајење јабуке. Према подацима РЗС из 2010. 
године укупан број стабала јабуке у Обреновцу износио је 247.985 што је 20% стабала 
јабуке на нивоу Града. У анализираном периоду број стабала јабуке у Општини смањен 
је за 26,7%, на нивоу Града за 2,4%, док је на нивоу Централе Србије остварен раст 
броја стабала јабуке од  6,8 %. Како је са пројектима подршке воћарској производњи 
тек започето, највећи број воћњака није снабдевен противградном заштитом па обим 
производње значајно осцилира: од 1.728 тона у 2004. години до 6.072 тона у 2000. 
години (Графикон 20.).  

Графикон 20. Производња јабуке и шљиве на територији општине Обреновац у 
периоду 2000-2010. године, у тонама 
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Извор: Општине у Србији 2000-2011. године, РЗС 

Посматрано на десетогодишњем нивоу, просечни приноси по стаблу јабуке у општини 
Обреновац (9,68 kg/стаблу) нижи су у односу на просечне приносе на нивоу Града (12,4 
kg/стаблу), Централне Србије (12,9 kg/стаблу) и Републике у целини (13,9 kg/стаблу). АД 
„Драган Марковић“ поседује засаде јабуке на површини од 76 ha. Међутим, засади су 
стари преко 30 година и немају противградну заштиту па су приноси од 20 t/ha 
незадовољавајући. Заступљен је следећи сортимент: ајдаред, мелроза, грени смит, акане, 
златни делишес, дел бар естивал и јона голд. Осим конзумних, сваке године Комбинат 
тржишту испоручује и велике количине јабука за индустријску прераду. Недостатак 
противградне заштите у значајној мери смањује продуктивност засада, док недостатак 
прерађивачких капацитета смањује добит у воћарској производњи. 
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Производња шљиве је знатно слабије заступљена у односу на производњу јабуке. 
Статистика бележи 112.320 родних стабала шљиве на територији Општине што 
представља 7,3% укупног броја стабала шљиве на територији Града. Комбинат „Драган 
Марковић“ располаже са 60 hа засада под шљивом, тј. око 25.000 стабала. У 
анализираном периоду, број стабала шљиве смањен је на свим нивоима поређења и то 
на нивоу Општине за 2,9%, на нивоу Града за 5,2%, Централне Србије за 4,9%.  

Укупна производња значано варира: од 134 тоне (2002.) до 3.835 тона (2006.). У 2010. 
години бележи се раст производње од 12,2% у односу на 2000. годину. Приноси шљиве по 
стаблу у општини Обреновац у 2010. години били су мањи (12,1 kg/стаблу), у односу на 
остварене приносе на нивоу Града, Централне Србије и Републике у целини. 

Производња грожђа у Општини веома је слабо заступљена. У анализираном периоду 
број родних чокота смањен је са 150.000 на 12.000. Међутим, до смањења број чокота 
дошло је и на другим нивоима поређења. У власништву комбината „Драган Марковић“ 
налази се око 20 hа винограда, са око 2.083 чокота по хектару.  

Укупна производња грожђа у Општини кретала се од 25 тона у 2010. години до 232 тоне у 
2006. години. Просечни приноси по родном чокоту у Општини нешто су већи у односу на 
постигнуте приносе на нивоу Града, Централне Србије и Републике у целини.  

На  плантажи пољопривредног комбината Драган Марковић “Мислођин”, на девет 
хектара, узгаја се на потпуно природан начин и 20 сорти ораха. У годинама са 
повољним временским приликама са овог воћњака убере се и до 5 тона ораха у љусци. 
Добијањем сетификата ова производња ораха добиће ускоро и атрибут - органска. 

Осим поменутих врста, у Општини је заступљено и гајење брескве, вишње и јагоде. 

2.5.1.7. Пашњаци и ливаде 
У периоду 2000-2010. године бележи се раст површина под пашњацима за 2,4% у 
Општини, док су на нивоу Града смањене за 20%. Пашњаци чине 3,9% 
пољопривредних површина општине Обреновац, а најзаступљенији су у селима 
Дражевац (67,2 hа), Пироман (42,8 hа) и Грабовац (40,1 hа). 

Иако су површине увећане укупна производња сена на пашњацима у 2010. години 
смањена је за 44% у односу на 2000. годину (Графикон 21.). Принос сена по хектару у 
Општини (1.401,3 kg/ha) већи је у односу на приносе на нивоу Града (813,4 kg/ha), а 
значајно већи у односу на Централну Србију (813,4 kg/ha) и Републику у целини (507,9 
kg/ha).  
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Графикон 21. Производња сена на пашњацима и ливадама у Обреновцу у периоду 2000-
2010. године, у тонама 
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Извор: Општине у Србији 2000-2011. године, РЗС 

Ливаде чине 2,4% укупних пољопривредних површина у Општини. Највише површина 
под ливадама имају села Бргулице (195,2 ha), Грабовац (81 ha), Ушће (66 ha) и 
Пироман (60,7 ha). У периоду 2000.-2010. године површине под ливадама у Општини 
увећане су за 64%, али је производња сена мања за око 44%. У општини има сејаних и 
природних ливада. На сејаним ливадама се примењују агротехничке мере, што доводи 
и до знатно већих приноса травне масе (2387,9 kg/ha) у односу на просек Централне 
Србије (1.737,9 kg/ha) и Републике (1.730,9 kg/ha).  

Унапређењем и осавремењивањем биљне производње могу се постићи бољи приноси, 
али и приходи. Општина располаже значајним аграрним ресурсима који нису 
коришћени на адекватан начин па је неопходан стратешки приступ њиховом 
активирању и дефинисање приоритетних циљева у наредном периоду. Саветодавном, 
институционалном, техничком и финансијском подршком пољопривреди и 
пољопривредницима на територији општине Обреновац може се створити одличан 
привредни амбијент уз поштовање концепта мултифункционалности пољопривреде 
(прехрамбена сигурност становника Обреновца, очување околине, развој руралних 
подручја и социо-економски развој).  

2.5.1.8. Сузбијање амброзије (Ambrosia artemisiifolia L.) превентивним и директним 
мерама борбе у систему биљне производње  

Захваљујући великој прилагодљивости амброзија настањује веома различита станишта. 
Осим што израженом компетитивном способности причињава велике директне и 
индиректне штете биљној производњи, овај инвазивни коров ствара и веома јак алерген. 
Значајна заступљеност површина које се не обрађују или се пак неправилно обрађују 
један је од разлога њеног брзог ширења на територији општине Обреновац. Ако се још 
узме у обзир и чињеница да амброзија у условима повећане концентрације 
угљендиоксида ствара 60% више полена, а да се на територији општине Обреновац 
налази термоелектрана која ствара велике количине тог гаса47 јасно је да на овом 
подручју амброзија има идеалне услове за ширење. Свему томе треба додати и чињеницу 
да семе амброзије може задржати клијавост у земљишту и до 40 година.  

Према подацима Станковић-Калезић Радмиле и сарадника (2009.) добијених флористичким 
снимањем, амброзија је евидентирана на 1.034 локалитета укупне површине од преко 655 
hа. Амброзија је најприсутнија на стрништима, која истовремено чине 81,2% закоровљених 

                                                 
47 Термоелектране се сврставају у највеће произвођаче угљендиоксида 
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површина (Станковић-Калезић Радмила и сар., 2009.). Исти аутори наводе да се у општини 
Обреновац по површини која је закоровљена амброзијом истичу Месне заједнице Грабовац 
(54,876 hа), Звечка (53,195 hа), Трстеница (55,25 hа), Дрен (55,233 hа) и Орашац (50,655 hа), 
да нема ни једне месне заједнице без амброзије, али да је у нешто мањој мери присутна у 
месним заједницама Баљевац, Јасенак, Мислођин, Дражевац, Конатице, Барич, Бело Поље и 
Мала Моштаница.  

Контрола спроведених мера у сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије 
обавља се у складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке 
амброзије („Службени гласник РС“ бр.69/06). 

2.5.1.9. Превентивне мере у сузбијању корова у биљној производњи 
Превентивно деловање против закоровљености има дугорочне резултате и представља 
основу одрживе пољопривреде. Циљ превентивног деловања је спречавање обнављања 
резерви семена и других репродуктивних органа корова и њихово ширење у 
пољопривредном производном простору. У превентивне/индиректне мере сузбијања 
корова спадају: 

• Привођење земљишта култури и одржавање незакоровљеним рудералних 
површина; 

• Правилно газдовање пољопривредним површинама и њихова редовна обрада; 
• Сетва чистог, дорађеног семенског материјала; 
• Исправан поступак са жетвеним остацима и секундарним производима у 

примарној пољопривредној производњи; 
• Чистоћа пољопривредних машина; 
• Прописивање казнених одредби за запуштање земљишта у случајевима када 

постоје услови за редовну обраду.  

Покровни усеви су врсте гајених усева који се гаје у чистој култури или као мешавина 
више врста да би покриле и заштитиле земљиште током једног дела године када се 
главни усеви не гаје и да својим брзим и снажним порастом врше константан притисак 
на коровску популацију. Као најефикаснији покровни усеви издвајају се се бела 
слачица и раж, које на коровску полулацију делују снагом биомасе и излученим 
алелохемикалијама. Покровни усеви као што су јечам, пшеница, раж и тритикале 
остављају значајну количину органске материје чијим се разлагањем ослобађају 
материје са алелопатским (позитивним или негативним) деловањем не само на корове 
већ и на гајене усеве. Травне смеше могу да умање екстреме у водном режиму, док 
легуминозе обезбеђују земљиште атмосферским азотом. 

Здруживањем усева такође се могу остварити позитивни резултати у борби против 
корова. На овај начин постиже се ефикасније коришћење животних фактора од стране 
гајених биљака и гушење корова. При овом начину гајења веома је важна 
компатибилност, а комбинације усева зависе од особина земљишта као и циља који се 
жели постићи. Најчешће консоцијације у нашој пољопривредној пракси су 
консоцијације житарица и легуминоза (кукуруз + соја, кукуруз + пасуљ, овас + сточни 
грашак, овас + грахорица и др.). 

Механичке мере борбе против корова - основна и предсетвена обрада земљишта у 
свим системима земљорадње има веома важну улогу, зато ју је неопходно прилагодити 
конкретним агроеколошким условима, земљишту и потребама биљке. Систем обраде 
земљишта састављен је од неколико операција са јасно одређеним улогама у 
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различитим деловима вегетационе сезоне. Свака од ових мера изводи се на различит 
начин и на различитој дубини, па се семена и вегетативни делови корова стављају у 
дубље слојеве земљишта неповољне за клијање, или се пак износе на површину где су 
изложени дејству временских прилика и фауне. 

Систем обраде земљишта укључује и извођење предсетвене обраде. Циљ предсетвене 
обраде јесте стварање повољног земљишног слоја за клијање и ницање усева, 
уништавање вегетативне биомасе изниклих корова и подстицање семена корова на 
клијање. Изводи се раније како се не би дозволило формирање генеративних органа и 
доношење семена и како би ефекат у сузбијању корова био што бољи. Најчешће мере 
предсетвене обраде су дрљање, ваљање, влачење и друго. 

Физичке мере борбе против корова: 
1. Малчирање. За малчирање се користи органска материја односно жетвени остаци, 
полиетиленске фолије, фоторазградиве фолије, малч папир, као и живи малч. 
Малчирањем се корови могу ефикасно сузбијати. Наиме, под утицајем сунчеве 
светлости (соларизација) преко полиетиленских произрачних фолија загрева се 
земљиште, подстичу семена корова на ницање а потом млади клијанци страдају на 
високим темпертурама. Тамна фолија може да се посматра као хербицид апсолутно 
нетоксичан и безопасан по биљке, човека и земљиште.  

2. Соларизација. Соларизација је поступак загревања земљишта испод провидне 
палстичне фолије уз обезбеђивање довољне влажности. Провидне фолије и велики 
проценат влажности подижу температуру земљишта на преко 50 степени која доводи 
до коагулације беланчевина у ћелији и изумирања тек изниклих биљака. На овај начин 
могу се сузбијати једногодишњи корови, али није ефикасан метод у сузбијању 
вишегодишњих корова. 

3. Примена пламена. Овај начин сизбијања корова је слабо заступљен и могуће га је 
изводити само у широкоредим усевима и засадима, као и на незасејаним површинама 
такозваним „пламеним култиваторима“. Култиватори морају имати заштитнике са 
стране да не би дошло до уништавања усева. Примена ове методе препоручује се на 
крају вегетационе сезоне јер на тај начин може бити уништено 99% семена осутог на 
површини земљишта. 

4. Познавање механизма дормантности семена. Применом синтетичких или природних 
материја са алелопатским деловањем на процесе клијања могу се у значајној мери 
смањити резерве семена у земљишту. На овај начин може се индуковати врло рано или 
врло касно клијање читавих залиха семена што поједностављује технику сузбијања. 

5. Примена прегрејане водене паре. Примена ове мере углавном је везана на заштићене 
просторе (стакленици, пластеници). Цела производна површина покрива се 
пластичном фолијом а испод ње се пушта прегрејана водена пара која стерилише 
површински слој земљиша.  

6. Наводњавање. На површинама које се наводњавају увећава се опасност од 
закоровљености, стварањем повољних услова за раст и развој и ширењем семена водом 
за наводњавање. Међутим, провокационим заливањима корови се подстичу на ницање, 
па се затим уништавају неком од мера сузбијања, најбоље у фази клијанаца.  

Хемијске мере борбе требало би спроводити као крајњи метод, уколико се спрегом 
поменутих мера не постигну позитивни резултати или ако конфигурација терена 
онемогућава примену других метода. Хербицидне третмане треба прилагодити 
биолошким особинама амброзије и степену њене присутности, што омогућава потпуну 
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ефикасност промењених препарата. Хербициди за сузбијање амброзије примењују се 
преко земљишта и преко листа (фолијарно). Примењени преко земљишта 
(preemergence) на биљку делују у фази клијања, а фолијарну примену треба обавити 
пре цветања биљака (Табеле 38.,39., 40.). 

Табела 38. Преглед хербицида за стрништа, луцерку и детелину, засаде винове лозе, 
засаде воћа и за непољопривредне површине 
 Хербицид Време примене хербицида Ефикасност 

Glifosat После ницања у фази интензивног пораста *** 
1. Стрништа Imazomaks Биљке луцерке и детелине висине 10-15 

cm 
*** 

Fomesafen Биљке луцерке и детелине висине 10-15 
cm 

*** 

Bentazon Биљке луцерке и детелине висине 10-15 
cm 

*** 2. Луцерка и 
детелина 

Glifosat После ницања у фази интензивног пораста *** 
Glufosinat-
amonijum После ницања у фази интензивног пораста *** 3. Воће и винова 

лоза Fluroksipir После ницања, у фази до 6 листова *** 
4.Непољопривредне 

површине Glifosat После ницања у фази интензивног пораста *** 

Извор: Пројектни задатрак за израду програма сузбијања коровске биљке амброзије на територији 
општине Обреновац, интерна документација општине Обреновац  
Напомена: *** Ефикасност 95-100 %  

Табела 39. Преглед хербицида за усев кукуруза 
Хербицид Време примене хербицида Ефикасност 
Izoksaflutol  Preemergence 1 *** 
Dimethenamid - P Preemergence *** 
Acetohlor Preemergence *** 
Acetohlor + izoksaflutol  Preemergence *** 
Izoksaflutol + terbutilazin  Preemergence *** 
Dikamba  У фази до  6 листова *** 
Fluroksipir  У фази до  6 листова *** 
Mezotrion  У фази до  4 листа ** 
S-metolahilor + mezotrion + terbutilazin  У фази до  4 листа *** 
Bentazon + dikamba  У фази до  6 листова *** 
Prosulfuron  У фази до  6 листова *** 
Dikamba + rimsulfuron У фази до  2-6 листова *** 
Bentazon  У фази до  2-6 листова *** 
Klopiralid У фази до  2-4 листа *** 
Foramsulfuron + jodosulfuron-metil Na  У фази до  4 листа ** 
Topramezon  У фази до  4 листа *** 
Topramezon + dikamba  У фази до  6 листова *** 
Tritosulfuron + dikamba  У фази до  6 листова *** 
Извор: Пројектни задатрак за израду програма сузбијања  коровске биљке амброзије на територији 
општине Обреновац, интерна документација општине Обреновац 
Напомене: 1 После сетве, а пре ницања; *** Ефикасност 95-100%; ** Ефикасност 80-95%  
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Табела 40. Преглед хербицида за усев соје 
Хербицид Време примене хербицида Ефикасност 
Acetohlor Preemergence *** 
Metribuzin Preemergence *** 
Dimethenamid - P Preemergence *** 
Dimethenamid - P + flumioksazin  Preemergence ** 
Laktofen  У фази до 6 листова  *** 
Imazamoks  У фази 1 - 2 листа *** 
Oksasulfuron  У фази до 4 листа  *** 
Bentazon У фази 1 - 2 листа *** 
Fomesafen  У фази 1 - 2 листа  *** 
Извор: Пројектни задатрак за израду програма сузбијања  коровске биљке амброзије на територији 
општине Обреновац, интерна документација општине Обреновац  
Напомена:   *** Ефикасност 95-100%; ** Eфикасност 80-95%  

Осим у систему производње усева, борбу против корова какав је амброзија треба 
спровести и на нивоу целокупне локалне заједнице и друштва: 

• У оквиру наделжних институција организовати постављање клопки за полен 
амброзије; 

• Правовремено кошење траве поред путева; 
• Прописивање новчаних казни ако се на приватним поседима дозволи цветање 

амброзије. 

2.5.2. Сточарство 
Иако постоје повољни природни услови за значајно боље резултате у сточарству, 
анализа података о броју стоке у Србији последњих година указује на стални тренд 
смањења и то од 2,5 до 3%. Посебно је неповољна ситуација у говедарству, свињарству 
и овчарству. 

Услови за сточарску производњу, са становиштва обезбеђења обима и квалитета 
сточне хране су повољни. Променама у структури сетвених површина и повећаним 
приносима, може се обезбедити већа производња крмног биља а у производњи кабасте 
хране и концентроване сточне хране могу се остварити позитивне промене које 
представљају солидну основу за раст сточарске производње.  

У појединим деловима Републике Србије, сточни фонд како по броју, тако и по 
врстама стоке, веома је неравномерно распоређен, посебно с обзиром на однос 
пољопривредних површина и сточног фонда. Постојећи сточни фонд, за 2009. годину, 
у односу на расположиве пољопривредне површине је 30 условних грла на 100 хектара 
у Србији укупно, 33 условних грла на 100 хектара у Централној Србији и 25 условних 
грла на 100 хектара у Војводини, и представља још увек значајан развојни ресурс, уз 
услов да се систематски и веома интензивно унапређују генетске особине стоке, као и 
технологија и организација производње. 

У последње време и поред релативно лошег стања у сточарству Србије, бележе се 
знатни позитивни помаци, који су утицали на повећање значаја сточарства у 
целокупној пољопривредној производњи. Вредност реализоване сточарске производње 
у Србији у 2009. години процењена је на 1.714 милиона РСД  и има учешће од 30,5% у 
оствареној вредности пољопривредне производње. 

За 2009. годину, процењене вредности сточарске производње по делатностима у 
укупно оствареној вредности сточарске производње су: за  говедарство 799 милиона 
РСД са учешћем од 46,6%, свињарство, 591 милиона РСД са учешћем од 34,5%, 
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живинарство, 219 милиона РСД са учешћем од 12,8%, овчарство, 100 милиона РСД 
саучешћем од 5,9% и пчеларство 5 милиона РСД са учешћем од 0,2%. 

У Србији према подацима  РЗС  у периоду од 2000. године број говеда има тенденцију 
раста и у 2009. години статистички евидентиран број грла од 1.00.295 већи је у односу 
на просек из периода 2000-2008. година за 2,2%, док је у односу на 2008. годину мањи 
за 5,2%. На почетку 2010. године статистички је евидентирано 586.000 грла крава и 
стеоних јуница, што представља смањени број у односу на 2008. годину за 6,3%, 
односно мањи је број у односу на просек из периода 2000-2008. године за 18,9%. 

У 2009. години укупан број свиња достигао је број од 3,631 милиона, што је за 1% 
мање у односу на период 2000-2008. године, а  за 1% је више у односу на 2008. годину. 
Истовремено, повећан је и број крмача и супрасних назимица за 3,7%. 

Реализован број оваца од 1,504 милиона грла у 2009. години, је за 3,4% мањи у односу 
на просечан број грла у периоду 2000- 2008. године, односно за 6,3% је мањи у односу 
на 2008. годину. 

Живинарска производња представља најинтензивнију делатност у сточарству. У 2009. 
години број грла живине износи 22,821 милиона, и има раст у производњи броја 
живине и меса за 29%, посматрано у односу на период 2000-2008. године. У односу на 
2008.годину, број јединица живине у 2009. години је већи за 32,8%, што је знак 
опоравка живинарства после вишегодишњег пада. 

На територији града Београда, налази се 17 општина међу којима се по укупној 
површини пољопривредног земљишта истичу четири општине: Палилула, Обреновац, 
Младеновац и Лазаревац.  

Обреновац је општина која има површину од  40.995 ha, са 29 насеља где је 
регистровано око 3.000 пољопривредних произвођача. Од укупне површине 
пољопривредно земљиште обухвата 30.404 ha, или 74,2% а 13,9% од укупног 
пољопривредног земљишта града Београда, коме припада ова општина. Наведенa 
површина представља потенцијал за развој различитих линија пољопривредне 
производње, нарочито ратарско-сточарске производње која је доминантнија од 
воћарско-виноградарске која је у мањем обиму заступљена. Према статистичким 
подацима за 2007. годину у структури земљишта према категоријама коришћења 
пољопривредне површине које су значајне за сточарску производњу су крмно биље са 
учешћем од 18,8%, ливаде које од укупне површине пољопривредног земљишта 
заузимају 2,5% и пашњаци 3,9% (Табела 41.). Процентуално учешће ливада на 
подручју Обреновца у укупној површини ливада на територији Београда је 5,9% а 
процентуално учешће пашњака 13,1%. 

Табела 41. Пољопривредно земљиште по категорији коришћења за 2009. годину (hа) 

Територија Пољопривредно 
земљиште 

Пољопривредно 
земљиште, 

учешће општине 
(Београд = 100 %) 

Ливаде Пашњаци 
% ливада 

(пољ.земљ. 
= 100) 

%пашњака 
(пољ.земљ. 

= 100) 

Београд 218.055 100 12.878 9.094 6,0 4,2 
Обреновац 30.404 13,9 756 1.196 2,5 3,9 
Извор: Општински годишњак  2010. година, РЗС, Београд и обрачун аутора 

На територији општине Обреновац, ради сагледавања досадашњег развоја и тренутног 
стања у сточарској производњи, као и да би се створила квалитетна основа за 
пројектовање даљег развоја сточарства и обима сточарске производње, извршена је 
детаљна анализа кретања броја стоке за период од 2000 до 2008. године (2000. година 
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је узета као базна). Унутар ове анализе посматрана је промена броја крава, свиња, 
оваца и живине, као и њихово процентуално учешће у укупном броју на територији 
града Београда и Републике Србије. 

Развој сточног фонда у периоду од 2000. до 2008. године карактерише колебање броја 
грла по појединим врстама стоке, што је последица неповољних услова привређивања 
и тешкоћа у пласману сточарских производа на унутрашњем и спољном тржишту. 

С обзиром да је општина Обреновац једна од најзначајнијих општина за 
пољопривредну производњу на територији града Београда, друга је по значају у 
говедарској производњи, одмах иза општине Палилула која има највећи број говеда од 
свих београдских општина. Укупан број говеда општине Обреновац у 2007. години је 
опао за 10% у односу на претходну годину, а за 32,3% у односу на 2000. годину. Тренд 
смањења укупног броја говеда је видљив и у периоду 2003-2007. године који је 
приказан у табели 2. У складу са падом укупног броја говеда, долази и до смањења 
броја крава и стеоних јуница и то нарочито од 2004. године али највећи пад од 29,5% 
бележи се у 2007. години у односу на 2000. годину. У општини Обреновац овакво 
стање говедарства је у многоме слично са општим стањем ове важне гране сточарства у 
Србији. Обрачуном процентуалног учешћа броја говеда општине Обреновац у укупном 
броју говеда на територији града Београда износи 16,8% док учешће у Републици 
Србији је 8,6% у 2007. години. У односу на 2000. годину процентуално учешће 
општине Обреновац износило је за Београд 24,8% (Табела 42.). 

С обзиром да је општина Обреновац једна од најзначајнијих општина за 
пољопривредну производњу на територији града Београда, друга је по значају у 
говедарској производњи, одмах иза општине Палилула која има највећи број говеда од 
свих београдских општина. Укупан број говеда општине Обреновац у 2007. години је 
опао за 10% у односу на претходну годину, а за 32,3 % у односу на 2000. годину. Тренд 
смањења укупног броја говеда је видљив и у периоду 2003-2007. године који је 
приказан у табели 43. У складу са падом укупног броја говеда, долази и до смањења 
броја крава и стеоних јуница и то нарочито од 2004. године али највећи пад од 29,5% 
бележи се у 2007. години у односу на 2000. годину. У општини Обреновац овакво 
стање говедарства је у многоме слично са општим стањем ове важне гране сточарства у 
Србији. Обрачуном процентуалног учешћа броја говеда општине Обреновац у укупном 
броју говеда на територији града Београда износи 16,8% док учешће у Републици 
Србији је 8,6% у 2007. години. У односу на 2000. годину процентуално учешће 
општине Обреновац износило је за Београд 24,8% 

Табела 42. Промене броја основних врста стоке на подручју општине Обреновац, 
2000-2007. година (на дан 15. јануар) 

Говеда Свиње Овце 

Година Укупно 

од тога 
краве и 
стеоне 
јунице 

укупно 

од тога 
крмаче и 
супрасне 
назимице 

укупно 
од тога 
овце за 
приплод 

Живина 
укупно 

2000 13.900 8.872 54.849 10.805 8.533 5.800 169.362 
2001 12.537 8.412 42.577 9.544 7.948 5.617 168.962 
2002.  12.142 8.150 52.405 9.788 7.665 5.330 163.111 
2003.  11.293 8.041 50.798 9.509 7.805 5.032 147.535 
2004.  11.255 7.943 47.762 10.305 10.962 7.394 302.748 
2005.  10.240 6.934 33.087 8.450 10.766 7.199 276.879 
2006.  10.426 6.954 44.372 9.520 11.459 7.910 276.412 
2007. 9.418 6.257 57.583 8.103 12.002 7.412 271.770 
2008* 9.418 6.257 57.583 8.103 12.002 7.412 271.770 
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Р. Србија 1057000 648090 3831894 550127 1606156 1191726 16421755 
Београд  
01.12.2007. 56016 33369 235452 35881 67092 40813 982095 

Проценат учешћа сточног фонда Обреновца у укупном броју стоке на територији Београда и 
Републици  Србији  2007. год 

% учешћe 
Обреновца 
(Београд 
=100) 

16,8 18,5 24,4 22,6 17,9 18,1 27,6 

% учешћe 
Обреновца 
(Р. Србија 
=100) 

8,6 0,96 1,5 1,5 0,7 0,6 1,6 

Извор: Општине у Србији, РЗС  за период 2000.-2008. година и обрачун аутора 
Напомена:* Према РЗС исти је број о укупном броју стоке као за 2007.годину ( на дан 01.12. 2007.)  
У односу на 100 ha пољопривредне површине општина Обреновац има највећи број 
говеда, свиња и оваца у односу на Републику Србију и Београд, што се види из Табеле 43. 
за 2008. годину. Према анализи укупног броја свиња, највећи број свиња се налази на 
територији општине Обреновац, односно око 24,4% у односу на укупан број свиња који се 
налази на територији града  Београда а у односу на Р. Србију учешће је 1,5%. Укупан број 
свиња у 2007. години је за 29,7% већи у односу на претходну годину, а у односу на 2000. 
годину за свега 5%. Број свиња у овој општини у посматраном периоду је био релативно 
стабилан са одређеним осцилацијама које прате ову производњу. 

Табела 43. Број говеда, свиња и оваца на 100 ха пољопривредне површине за 2008. годину 

Територија 
Говеда на 100ха 
пољопривредне 

површине 

Свиња на 100 ha 
пољопривредне 

површине 

Оваца на 100 ha 
пољопривредне 

површине 
Република Србија 22 76 32 
Београд 26 110 31 
Обреновац 31 191 40 
Извор: Општине у Србији  РЗС, 2008.година  

Иако овакви циклуси у свињарству чине ову производњу несигурном, ипак се укупан 
број свиња у посматраном периоду није битније променио.  

Што се тиче овчарске производње постоји тенденција повећања броја оваца од 2004. 
године када је било за 40,4% више оваца у односу на претходну годину. У 2007. години 
проценат повећања је свега 4,7% у односу на 2006. годину. У односу на базну 2000. 
годину укупан број оваца у 2007. је већи за 40,6%. У односу на укупан број оваца који 
се налази на територији града Београда процентуално учешће општине Обреновац је 
17,9% а у односу на Републику Србију учешће је свега 0,7%. Како због природне 
средине тако и због традиционалне наклоности становништва гајењу оваца, ова грана 
сточарства има добре услове за свој даљи успешан развој. 

У посматраном периоду укупан број живине у општини Обреновац има тенденцију 
благог опадања, па тако имамо да је од 302.748 комада живине у 2004. години опао на 
271.770 комада у 2007. години, што је за 10,3% или за 30.978 комада живине мање. 
Највеће повећање укупног броја живине у општини Обреновац је 2004. године и то за 
више од 100% у односу на претходну годину. У 2007. години у односу на базну 2000. 
годину постоји повећање за 60,4%. Проценат учешћа укупног броја живине у укупном 
броју града Београда износи 27,6% а учешће у Републици Србији износи 1,6%. 
Последњих година живинарска производња на територији целе Србије бележи сталан 
раст и заузима значајно место у пољопривредној производњи, јер је то грана сточарске 
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производње у којој је брз обрт капитала, па се може очекивати и заинтересованост 
произвођача са ових простора за већа улагања за овакав вид производње.  

Укупан број стоке у општини Обреновац последњих година опада нарочито у 
говедарству, међутим у 2006. и 2007. години постоји повећање укупног броја свиња 
(расе шведски и немачки ландрас) и оваца, међутим иако је развијена свињарска и 
живинарска производња оне се у последње време драматично смањују.  

У говедарству се одгајају краве где је доминантна раса сименталац и домаће шарено 
говече. Основу производње чине мала домаћинства са 3 до 6 крава, међутим постоје 
домаћинства која имају и преко 20 грла и баве се специјализованом производњом. У 
општини има и око 30 фарми које држе 10 до 15 млечних грла а има и това бикова које 
је у последње време смањено. Постоје и одгајивачи оваца који гаје Vinterberg расе 
оваца који су освојили многе награде на сајмовима и изложбама. 

На територији општине Обреновац налази се и пољопривредно предузеће Драган 
Марковић које се бави ратарском производњом где доминирају житарице и 
индустријско биље: соја, шећерна репа, уљана репица и кукуруз који се користи као 
сточна храна. Поседује и фарму стоке где сточни фонд чини 1.447 грла говеда свих 
категорија и 104 хиљаде грла свиња такође, свих категорија. Производња млека на 
фарми у 2007. години износила је 1,47 милиона литара. 

Према подацима, Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на 
територији градске општине Обреновац за 2010. годину Фарма: Младост ад ,,Драган 
Марковић” има 526 крава и 30 стеоних јуница.  

Фарма: ,,Орашац” има 150 малих јуница, 150 стеоних јуница, и 360 у тову и Фарма 
свиња: ,,Ратари” поседује 20.000 свиња. 

Постоје удружења одгајивача говеда сименталске расе ,,Посавина-Обреновац”, и 
удружење одгајивача оваца. 

Што се тиче приватног сектора, према подацима Ветеринарске станице у општини 
Обреновац постоји: 8000-8500 крава и јунади, 20.000-25.000 свиња и исто толико од 
20.000 до 25.000 оваца.  

Што се тиче живине не постоје подаци на нивоу Општине (јер нико не вакцинише 
живину) али по некој њиховој процени сматра се да је живинарство у сталном опадању.  

Домаћинства која се баве продајом крупне стоке, осим на сточној пијаци и накупцима, 
стоку  продају и директно кланицама. Постоје три регистроване кланице у Општини 
(БДТ Мирковић, Стојић, Бест) и већи број нерегистрованих које врше откуп стоке за 
клање. Кланице су мањег капацитета и продају месо месарама у Обреновцу и Београду 
без могућности за развој и освајање нових тржишта.  

Откуп млека је преко млекара ,,Имлек” Београд, ,,Млекара Шабац“ као и преко једног 
броја мини млекара које постоје у окружењу. Једина регистрована млекара у Обеновцу 
је СР ,,Фризи”, Мислођин. Један број произвођача прерађује млеко у сир и кајмак који 
пласира своје производе на београдским пијацама или на газдинству за мањи број 
потрошача у оквиру самог места.  

На територији општине Обреновац постоји интересовање и за пчеларску производњу 
јер постоје произвођачи који се баве пчеларством (100 породица) и производњом меда 
како за сопствене потребе тако и за тржиште у окружењу. Постоји Друштво пчелара 
,,Обреновац” које има дугу традицију од 1918. године, када је основана прва пчеларска 
подружница. Друштво пчелара данас броји 120 чланова и основни циљ друштва је 

 
 

120



Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година 

унапређење пчеларства на територији општине Обреновац. У оквиру своје делатности, 
Друштво штити интересе пчелара, ради на планском развоју пчеларства, здравственој и 
другој заштити пчела, помаже организоване активности пчелара, као и њихову 
међусобну сарадњу. Друштво сарађује са стручњацима и стручним организацијама у 
циљу унапређења пчеларства, ради на стручном оспособљавању пчелара за успешније 
бављење пчеларством, развија и помаже све видове популарисања пчеларства.  

У 2009. години је било 2.500 кошница и укупна производња меда је износила 20 тона. 
Следеће 2010. године реализован је програм, набавке кошница уз подршку Владе 
Републике Србије и локалног фонда за развој Задругарства, од 50%, од чега је купљено 
још 750 кошница и произведено и продато је 50 тона меда. Друштво пчелара 
Обреновац данас има 120 чланова у свом поседу има близу 5.000 кошница, производи 
70 тона меда који се углавном извезе у земље Европске уније и на наше тржиште поред 
мање количине меда пласира око 2000 ројева. 

Друштво организује једном годишње и пчеларску изложбу под називом ,,Дани 
пчеларства Обреновац” као и друге манифестације у вези са пчеларством. Такође, од 
1999. године издаје часопис под називом ,,Обреновачки пчелар ” који је едукативног 
карактера и намењен је првенствено грађанима. 

Постоји и пчеларска задруга ,,Саће” која је организована 2009. године и има преко 20 
чланова. Основне активности задруге су: производња и продаја меда, производа од 
меда и на бази меда, као и других пчелињих производа (прополис, полен, матични 
млеч, восак, перга) који пчелари Обреновца производе у својим кошницама и продаја 
неопходног материјала за обављање ове делатности, не сме се занемарити ни 
едукативна функција Пчеларске задруге „Саће“ која се односи на популарисање здраве 
хране, меда и пчелињих производа. 

На основу свега изнетог долази се до закључка да је присутан негативан тренд у 
кретању броја грла у сточарству. Све врсте стоке у посматраном  временском периоду 
смањују свој број. У пчеларству, и поред постигнутих успеха, долази до слабљења 
природних услова за гајење пчела, због чега је интензивирана борба за очување пчеле 
као врсте и за очување природних услова. 

Зато је неопходно донети низ одговарајућих мера, у домену аграрне политике, које ће 
стимулисати производњу, што подразумева увођење одговарајућег регресирања, 
пореских олакшица и других мера подстицаја сточарске производње у правцу веће и 
стабилније производње.  

Неопходна је и ефикасна заштита домаћег сточарства од конкуренције из 
иностранства, меса, млека и њихових прерађевина. То значи да је потребна активнија и 
ефикаснија улога државе у циљу ефикасног спровођења мера заштите и подстицаја 
домаће производње. 

Без економске сигурности произвођача, не може се говорити о правим мотивима 
пораста производње. Неопходно је успоставити одговарајуће паритете цена који ће 
имати стимулативног утицаја на произвођаче у сточарској производњи. Неопходно је 
да механизам заштитних, односно гарантованих цена буде у функцији сточарства, 
односно да буду у одговарајућем односу са свим инпутима исте. Такође, потребно је на 
одговарајући начин обезбедити сигурност пласмана стоке и меса, а на тај начин 
остварује се и економска стабилност узгаивача свих врста стоке. 

Интензивирањем сточарске производње ће се омогућити: повећање производње сточарских 
производа, бољи  квалитет производа у сточарству, боље искоришћење 
капацитета/природних ресурса, развој еколошки прихватљивих производа, боље 
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стимулирање рада у сточарству, боља примања на пољопривредним имањима,  
прилагођавање потребама потрошача, боља координација са прерађивачком индустријом. 

2.5.3. Тржишна инфраструктура 
У општини Обреновац регистровано је око 3.000  пољопривредних произвођача, а у 
2011. години до краја априла регистровано је 2.860 газинстава. Доминантна је ратарско-
сточарска производња. У ратарству су заступљени пшеница, кукуруз, детелина (највећим 
делом за потребе сточарске производње). У сточарству заступљено је млечно говедарство 
(раса сименталска и црно-бело холштајн) и свињарство (расе шведски и немачки ландрас), 
а у мањем проценту козарство и овчарство. Има око 30-так фарми са млечним 
говедарством са по 10-15 млечних грла. Такође, има и това бикова и свиња, али у 
смањеном обиму.48  

У општини Обреновац нема откупно дистрибутивних центара ни интервентног откупа, а 
доминантни проблеми које пољопривредници имају у домену откупа су пре свега 
неизвесност, несигурност продаје, затим дуги периоди наплате за пласман у 
хипермаркете за велике произвођаче и сл. Пласман крупне стоке у највећем проценту 
„иде“ накупцима. Поред тога, стока се предаје и директно кланицама у зависности од 
њихових потреба (у Обреновцу су регистроване три кланице, а постоји и један број 
нерегистрованих кланица). Откуп млека врше млекаре „Имлек“ - Београд, „Млекара“ - 
Шабац, као и један број мини млекара. Један број произвођача прерађује млеко (сир и 
кајмак пласира се на београдским пијацама или на газдинству). Као резултат 
неразвијених канала пласмана, откупне цене пољопривредних производа су изузетно 
осцилаторне, а највећи профит се остварује управо у посредовању (трговини). Према 
подацима Уније послодаваца Србије, сива економија у пословању фирми (пријављивању 
и запошљавању радника, продаји производа и сл.) најизраженија је управо у секторима 
пољопривреде, трговине, грађевинске и текстилне индустрије49. Према овом извору, у 
промету пољопривредних производа из сиве зоне најмање је дувана, а највише сезонског 
воћа, поврћа и живинског меса (Табела 44)50. Сива економија доминантна је из два 
разлога: велика су пореска оптерећења с једне стране и изузетно су дуги рокови плаћања 
с друге стране. 

Табела 44. Промет пољопривредних производа у Републици Србији (регуларно и на 
сиво), регионално посматрано  

Сива економија, промет у проценима 
Кукуруз Сезонско воће Сезонско поврће Живин. месо Регија 

Укупан промет 
кукуруза=100 

Укупан промет 
сез. воћа = 100 

Укупан промет сез. 
поврћа =100 

Укупан промет 
жив. меса= 100 

Београд 28 41 36 31 
Војводина 14 39 37 23 
Централна Србија 34 46 47 40 
Јужна Србија 45 55 51 54 
Источна Србија 59 58 54 50 
Западна Србија 38 61 57 41 
Извор:  Услови и оптерећења пословања и колективног преговарања, Унија послодаваца Србије, Грана 

пољопривреде и прехрамбене индустрије, 2010., стр. 6. http://www.poslodavci.org.rs 

                                                 
48 Стратегија развоја пољопривреде града Београда дo 2015. године, Институт за економику 
пољопривреде, 2009. 
49 Услови и оптерећења пословања и колективног преговарања, Унија послодаваца Србије, страна 4-6.  
50 Резултати анкете спроведене на узорку од 648 привредних субјеката у грани пољопривреде указују да 
58,1% привредних субјеката у Р. Србији наплаћује своја потраживања у року дужем од 120 дана, а 
регистровани пољопривредни произвођачи своја потраживања наплате у просеку за 133 дана. Извор: 
Услови и оптерећења пословања и колективног преговарања, Унија послодаваца Србије, страна 4-6.  
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2.5.4. Агротехничка опремљеност 
Статистичка анализа бројног стања пољопривредне механизације на нивоу општина у 
Републици Србији извршена је 31.12.2001. године и након тога статистика више нема 
истраживање које се тиче броја и стања пољопривредне механизације у Републици. Према 
подацима РЗС Србије, са стањем 31.12.2001., у општини Обреновац регистровано је 
(Табела 45.): 2.211 мотокултиватора; 3.219 двоосовинских трактора; 228 комбајна; 238 
берача кукуруза; 35 самоходне моторне косачице; 28 моторне вршалице51. 

Табела 45. Просторна дистрибуција трактора, комбајна, моторних косачица и 
вршалица у Београду - стање 31.12.2001.* 

Територија/ Јед. 

Општина мере 
Мотокултиватори Двоосовински 

трактори 
Комбајни Берачи 

кукуруза 
Самоходне 
моторне 
косачице 

Моторне 
вршалице 

број 19.933  22.993  1.171  1.328  334  104  Град 
Београд % 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

број 917  1.634  68  95  51  5  
Барајево % 4,60  7,11  5,81  7,15  15,27  4,81  

број 1.044  699  26  16  27  16  
Вождовац % 5,24  3,04  2,22  1,20  8,08  15,38  

број -  1  - - -  - 
Врачар % 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

број 5.063  4.290  62  20  140  18  
Гроцка % 25,40  18,66  5,29  1,51  41,92  17,31  

број 2.205  2.222  127  364  33  1  
Земун % 11,06  9,66  10,85  27,41  9,88  0,96  

број 360  241  3  1    1  
Звездара % 1,81  1,05  0,26  0,08  0,00  0,96  

број 1.090  2.545  128  95  22  3  
Лазаревац % 5,47  11,07  10,93  7,15  6,59  2,88  

број 2.484  3.170  255  79  81  17  
Младеновац % 12,46  13,79  21,78  5,95  24,25  16,35  

број 16  109  6  24     Нови 
Београд % 0,08  0,47  0,51  1,81  0,00  0,00  

број 2.211  3.219  228  238  35  28  
Обреновац % 11,09  14,00  19,47  17,92  10,48  26,92  

број 705  1.605  138  111  21   
Палилула % 3,54  6,98  11,78  8,36  6,29  0,00  

број 12  170  2  4  -  - 
Раковица % 0,06  0,74  0,17  0,30  0,00  0,00  

број 8  - - - -  - Савски 
Венац % 0,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

број 1.920  1.906  86  30  21  14  
Сопот % 9,63  8,29  7,34  2,26  6,29  13,46  

број 1.898  1.182  42  251  233  1  
Чукарица % 9,52  5,14  3,59  18,90  69,76  0,96  

Извор:  Општинска статистичка документација, Пољопривредна механизација, Билтен број 176. 
Републички завод за статистику Србије, Београд, јули 2002., стр. 10-11. 
Напомена*: Подаци се односе на друштвени сектор и сектор индивидуалне својине. 

Наведени подаци из 2001. године представљају једине расположиве статистичке податке о 
механизацији и могу бити користан оријентир у процени агротехничке опремљености 
општине Обреновац. Број пољопривредне механизације је до новембра 2011. године 
                                                 
51 Општинска статистичка документација, Пољопривредна механизација, Билтен број 176. Републички 
завод за статистику Србије, Београд, јули 2002. 
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повећан (газдинства су користила банкарске и субвенционисане кредите за куповину 
механизације). Наиме, према процени Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне 
средине на територији градске Општине Обреновац (ЈП ЗЖС Обреновац) садашња 
агротехничка опремљеност на територији ГО Обреновац је следећа:  

- Трактори: 6.000; 
- Комбајни: 100 ( рачуна се око 5 по МЗ); 
- Берачи: 285; 
- Прикључне машине: тањирача - 5.000; дрљача - 5.200; прскалица - 890; 

сејалице - 570. 

Опремљеност се односи на приватни сектор у 2011. години. Према процени ЈП ЗЖС 
Обреновац опремљеност у 2001. години је мања за 20%. Међутим, један број 
пољопривредне механизације је расходован и више није у употреби. Такође, 
механизација која је пописана крајем 2001. године, а која је још увек у употреби има 
веће трошкове одржавања и мању пословну ефикасност услед застарелости и 
расходовања. Проблеми које пољопривредници имају у домену пољопривредне 
механизације, идентични су оним проблемима које имају пољопривредницима на 
подручју целе Републике Србије, а најзначајнији су следећи:  

⇒ изузетно скупи банкарски кредити (високе камате) за набавку нове 
механизације и 

⇒ одсуство кооперације пољопривредника на плану коришћења заједничке 
механизације (неразвијени тзв. машински прстенови), чиме би се трошкови 
механизације значајно могли смањити, а економски ефекти повећати. 

Савремена пољопривредна производња у општини Обреновац не може се остварити 
без продуктивне механизације, а основни услов за коришћење таквих машина је 
обезбеђење упослености, добра организација рада, обученост руковаоца, тачно 
дефинисани односи. Управо „машински прстен“ пружа својим члановима све ове 
предности. У развијеним земљама користе предности оваквог начина организовања и 
стимулишу рад машинских прстенова. Сходно томе, пружене услуге на овај начин 
нису опорезоване и сматрају се уговореном производњом. Машински прстенови 
представљају посебан облик организовања пољопривредника у земљама са развијеном 
пољопривредом, претежно у Западној Европи и Јапану. Идеја водиља огледа се у 
најрационалнијој и најпродуктивнијој употреби пољопривредне машине.  

Последично, оваквим приступом проблему обраде земљишта дошло се до раздвајања 
пољопривредника у две основне категорије: 1. оне који примају услугу и 2. оне који те 
услуге пружају. Оваквом диференцијацијом дошло се до даваоца услуга који су уско 
специјализовани само за поједине операције, тако да је квалитет пружених услуга на 
највишем нивоу. Истовремено, максималним искориштавањем механизације, цена тако 
пружених услуга је нижа. Са друге стране примаоци услуга могу да се посвете другим 
проблемима у својој пољопривредној производњи, (инпути, пласман производа), а не 
да буду оптерећени са својом “неискоришћеном” механизацијом. Имајући у виду 
уситњеност поседа у општини Обреновац, као и дисперзију потребне опреме и 
механизације, креирањем машинских престенова остварила би се ефикаснија 
производња услед рационалнијег коришћења постојећих ресурса, при чему би се 
симултано испунила економија обима и економија величине. Технолошка заосталост 
српске пољопривреде представља озбиљну препреку даљем развоју пољопривредне 
производње и постизању високих стандарда производње и квалитета финалних 
производа који се данас захтевају на тржиштима развијених земаља. На основу 
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анкетираних 154 предузећа (малих, средњих и великих предузећа) у читавој Републици 
Србији, подаци указују да је, на пример, у прехрамбеној индустрији просечна старост 
машина и опреме 27,17 година (Табела 46.). Јасно је да без модерних машина роба 
произведена у Србији не може да достигне високе стандарде квалитета и буде 
конкурентна на иностраним тржиштима52.  

Табела 46. Технолошка заосталост привреде у Србији - подаци по регијама 
 

Регион 

 

Привредна грана 

 
Број предузећа 
по прив. грани 

Просечан број 
машина у 
предузећу 

Просечна старост 
(год. произв. 

машина / укупан 
број машина) 

Војводина прехрамбена 6 16 1987 (22) 
Војводина текстилна 4 43 1979 (30) 
Војводина фармацеутска 5 21 1990 (19) 
Војводина машинска 4 51 1976 (33) 
Војводина хемијска 5 34 1985 (24) 
Војводина инд. грађ. мат. (ИГМ) 6 22 1982 (27) 
Београд прехрамбена 6 14 1986 (23) 
Београд текстилна 4 58 1975 (34) 
Београд фармацеутска 5 20 1990 (19) 
Београд машинска 5 39 1975 (34) 
Београд хемијска 5 27 1985 (24) 
Београд ИГМ 4 26 1982 (27) 
Централна Србија прехрамбена 5 12 1982 (27) 
Централна Србија текстилна 5 42 1972 (37) 
Централна Србија фармацеутска 3 18 1985 (24) 
Централна Србија машинска 4 57 1974 (35) 
Централна Србија хенијска 4 39 1981 (28) 
Централна Србија ИГМ 4 28 1978 (31) 
Источна Србија прехрамбена 4 9 1980 (29) 
Источна Србија текстилна 4 50 1971 (38) 
Источна Србија фармацеутска 3 16 1987 (22) 
Источна Србија машинска 4 71 1974 (35) 
Источна Србија хемијска 3 26 1977 (32) 
Источна Србија ИГМ 4 29 1976 (33) 
Западна Србија прехрамбена 4 20 1981 (28) 
Западна Србија текстилна 5 46 1974 (35) 
Западна Србија фармацеутска 3 28 1988 (21) 
Западна Србија машинска 4 72 1974 (35) 
Западна Србија хенијска 4 19 1979 (30) 
Западна Србија ИГМ 4 11 1978 (31) 
Јужна Србија прехрамбена 4 29 1975 (34) 
Јужна Србија текстилна 6 42 1972 (37) 
Јужна Србија фармацеутска 3 25 1988 (21) 
Јужна Србија машинска 4 69 1973 (36) 
Јужна Србија хемијска 4 21 1975 (34) 
Јужна Србија ИГМ 4 14 1975 (34) 

Укупан број пред.узећа у узорку 154  1980 (29,5) 
Извор: Услови и оптерећења пословања и колективног преговарања, 2010., стр. 4. 

Сходно томе, за обнављање механизације држава даје погодности које су дефинисане 
„Уредбом о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних 
машина за тракторе у Републици Србији у 2011. години” (Службени гласник РС, бр. 1/11, 
39/11 и 43/11). Овом уредбом уређују се услови и начин подстицања производње и продаје 
нових трактора и нових прикључних машина за тракторе (у даљем тексту: прикључних 
                                                 
52 Услови и оптерећења пословања и колективног преговарања, 2010., стр. 5. 
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машина) произведених у Републици Србији у 2011. години. Директни корисници 
подстицаја у смислу ове уредбе су произвођачи трактора и/или прикључних машина у 
Републици Србији, а индиректни корисници су крајњи купци. Право куповине нових 
трактора и/или прикључних машина у складу са овом уредбом имају лица која су уписана 
у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном 
развоју (Службени гласник РС, број 41/09)53. 

 

 
53 Подстицање производње и продаје из члана 1. ове уредбе спроводи се умањењем произвођачке цене 
новог трактора и/или прикључних машина на дан исплате купопродајне цене, за: 1) 25%, за тракторе 
јачине до 40 kW; 2) 20% за прикључне машине и то: пнеуматске сејалице за окопавине (соја, сунцокрет, 
кукуруз и шећерна репа); једноредни и дворедни берачи кукуруза; цистерне за осоку и наводњавање 
запремине 2,4 и 3,2 m3; једноосовинске приколице носивости 3, 3,5 и 4 t; растурачи ђубрива носивости 4 
t; сејалице за сетву стрних жита ширине радног захвата 2 и 3 m; 3) 21%, за тракторе јачине преко 40 kW. 
Подстицање производње и продаје се спроводи за тракторе и/или прикључне машине продате после 1. 
јануара 2011. године.  
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2.6. ИНФРАСТРУКТУРА 

2.6.1. Водопривредна инфраструктура 

2.6.1.1. Водоснабдевање 
За водоснабдевање становништва и oсталих корисника на подручју Обреновца користи се 
вода из подземних издани, са једне стране, и из водозахвата тока реке Саве у Баричу. Оба 
система су повезана преко везног цевовода чисте воде Обреновац - Барич, и на тај начин 
чине јединствен, сложен систем водоснабдевања са два изворишта и два постројења за 
третман воде за пиће, чије се чисте воде мешају и дају квалитетну воду за пиће. 

Извориште „Вић баре” лоцирано је у насељу „Забрежје“, удаљеном 4 км северно од 
Обреновца, где постоји истоимено постројење за прераду воде. Водоснабдевање се 
обавља преко ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац. 

Извориште „Вић баре“ формирано је 1963. године израдом цевастих бунара. До 1972. 
године „Југофунд“ из Београда ручном гарнитуром за бушење израдио је 6 цевастих бунара 
дубине до 15 m, укупне издашности 25 l/s. Од тада се на овом изворишту експлоатација 
врши сталним повећањем броја бунара упоредо са повећањем потреба за пијаћом водом. 

Рударско-геолошки факултет из Београда 1984. године извршио је истраживања за потребе 
израде студије о могућностима максималног искоришћавања подземних вода на овом 
изворишту. Студијом су дате оцене резерви подземних вода и начини њихове експлоатације. 

У наредном периоду хидрогеолошка истраживања усмерена су обезбеђењу додатних 
количина подземних вода. Радна организација „Иван Милутиновић“ 1988. израдио је 
грађевински пројекат израде „Ranney“ бунара по којем је исте године, у зони 
инундације израђен први бунар са хоризонталним дреновима ОБ-1. Капацитет бунара 
након израде износио је око 120 l/s. 

Због значајних количина вода које су обезбеђиване бунаром са хоризонталним дреновима, 
током 1993. године израђен је и други овакав бунар, ОБ-2, али по технологији „Preussag“. 
Издашност овог бунара, према подацима службе водовода, на почетку експлоатације 
износила је између 120-140 l/s. Други бунар типа „Preussag“ чија је израда и започела 
(израђено је окно бунара), до данас није изведен јер је извођач радова обуставио даљу 
израду због ратних догађања током деведесетих година у Југославији. 

Од почетка експлоатације подземних вода на овом изворишту изражен је проблем 
брзог пропадања бунара и значајног опадања издашности бунара у кратком периоду 
након њихове израде. До 1995. године стварним узроцима овим појавама није се 
поклањала потребна пажња већ се проблем дефицита у количина решавао израдом 
нових бунара. Стручњаци Института за водопривреду „Јарослав Черни“ (М. 
Радовановић, А. Соро и др.) од 1995. године, по први пут започели су, према израђеном 
концепту систематска истраживања која су указала на узроке проблема са којима се 
служба водовода суочавала тридесет година. 

Систематска истраживања ова организација 1995. године започела је стручном 
експертизом којом се сагледава стање изворишта и предлогом мера за обезбеђење 
потребних количина воде. Дат је и Генерални програм радова који се предвиђају у 
циљу дугогодишњег обезбеђења  потребних количина воде. 
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Током 1997. године у наставку систематских истраживања Институт „Јарослав Черни“ 
израдио је студију која је обухватила израду математичког модела изворишта са 
прогнозом ефеката будуће експлоатације и анализом неколико алтернативних 
експлоатационих шема од којих је једном шемом извршена прогноза експлоатације у 
условима израде 5 инфилтрационих базена. 

Исте године Грађевински факултет из Београда извршио је истраживања у циљу 
хидрауличке анализе система за водоснабдевање града. 

Од средине деведесетих година прошлог века на изворишту је изведен већи број 
бунара којима су замењивани постојећи („Геосонда“ - Београд), а интензивиране су и 
активности на ревитализацији бунара применом метода физичко-хемијске регенерације 
(„Aquatic“ - Нови Сад, „BeoGeoAqua“ - Београд). 

Водоснабдевање се данас врши преко 30 цевастих бунара и два бунара са 
хоризонталним дреновима - један типа „Rаnney“ и други израђен по технологији 
„Preussаг“. Бунари су просечне дубине 18-26 m и капацитета 10 l/s за цевасте бунаре, 
односно око 60 l/s за „Rаnney“ и „Preussаг“ бунаре. Укупни капацитет бунара током 
године је 260 - 320 l/s. Због повишених концентрација Fe и Mn бунари убрзано „старе“ 
и стари се замењују новим бунарима, а сваке године на одређеном броју бунара врши 
се физичко-хемијска регенерација. 

Са друге стране постројење у Баричу за прераду површинских вода из водотока реке 
Саве има капацитет око 165 l/s питке воде. Оба система су повезана преко везног 
цевовода чисте воде, Обреновац - Барич. 

Водоводна мрежа је дужине око 800 km, има око 18.000 прикључака и око 60.000 
корисника. Становници села Вукићевица, Пироман, Трстеница, Бровић, Љубинић, 
Орашац, Баљевац, Конатице нису прикључени на водоводну мрежу и приморани су да 
користе бунарску воду за пиће. Постоји план да до 2020. године цела општина 
Обреновац буде прикључена на водоводну мрежу. Водоводна мрежа је састављена од 
примарне и секундарне мреже. Дужина примарног водовода износи око 500 km, док је 
дужина секундарног водовода око 300 km. На основу података ЈКП Водовод и 
канализација (са бројем запослених 179), потрошња воде по становнику у просеку 
износи 450 l/становнику на дан за градску средину и 350 l/становнику на дан за сеоско 
подручје. Испорука воде приватним лицима износи око 91% док је испорука воде 
правним и другим субјектима око 9%. Врши се редовна контрола воде са изворишта, 
технолошки третмани: деферизација, деманганизација и хлорисање. 

2.6.1.2. Одводњавање  

Интегрална одбрана од сувишних вода подразумева спровођење одређених активности, 
радова и мера на деловима подручја који су потенцијално угрожени сувишним водама. 
По сливним подручјима су изграђени дренажни системи, ископана је каналска мрежа и 
постављене су црпне станице. Присутно је 6 црпних станица: „Скела“, „Вић Бара“, 
„Забрешке ливаде“, „Купинац“, „Мислођин“ и „Пироман“, чији капацитети нису 
довољни за одвођење свих количина сувишних вода, па је ово подручје истим ипак 
угрожено. Каналска мрежа обухвата 9 система укупне дужине канала 293 m који 
покривају површину од 26.400 ha. С обзиром да одводњавање терена није присутно у 
довољној мери, потребна је израда допунске мреже канала, као и реконструкција већ 
постојеће мреже. На улазу у град, у време високог нивоа реке Колубаре, порасте и ниво 
подземних вода и стварају се мочваре. Колубара ван деонице одбрамбеног система 
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плави села Пољане, део Дражевца и Конатица. Сувишним водама су угрожене и 
саобраћајнице, пре свега пут Београд-Обреновац, Обреновац-Степојевац, а  угрожени су 
и далеководни стубови, водоводна мрежа итд. Када је Сава висока, у приобалној зони 
долази до подизања нивоа подземних вода и плављења околног терена.  

Планови за одбрану од поплава на територији Обреновца треба да подразумевају 
предузимања адекватних мера за благовремену интервенцију на познатим критичним 
местима. Реализација ових активности је у надлежности Скупштине Града, а на територији 
ГО Обреновац за реализацију је задужен општински штаб за одбрану од поплава.  

2.6.1.3. Наводњавање 
Наводњавање се примењује спорадично. Најприсутније је наводњавање капањем у 
пластеницима. Према извору података ЈП „Београд воде“ системи за наводњавање капањем 
и мини орошавањем су на територији Обреновца заступљени на око 200 ha површине. 
Претпоставља се да су те површине и веће, јер многи  мали системи за наводњавање кап по 
кап на поседима индивидуалних пољопривредних произвођача нису регистровани. 

Уз примену наводњавања могуће је обезбедити сигурне и високе приносе појединихих 
пољопривредних култура. Стога, ову хидромелиоративну меру треба знатно интензивирати.  

2.6.2. Саобраћајна инфраструктура 
Брза и лака интеграција у регионалне робно-новчане токове, као и активнији однос ка 
развојним процесима унутар територије Општине може се остварити само уз добро 
осмишљену, фунционалну и капацитетом задовољавајућу инфраструктурну опремљеност, 
где у првом плану треба да егзистира саобраћајна инфраструктура. Постојећи саобраћајни 
систем представља веома битан стратешки елемент, како за саму општину Обреновац, 
тако и за њено шире окружење, територију града Београда и округе на које се директно 
ослања. Природне предиспозиције Обреновца, посматране са просторног и физичко-
географског становишта, као и постојећа конфигурација терена, указују да она поседује 
релативно повољан саобраћајно-комуникативан и стратешки положај.  

2.6.2.1. Друмски саобраћај  
Повезаност Општине са ближим и даљим окружењем, као и мрежом друмских 
саобраћајница, у којој је од приоритетног значаја мрежа Трансевропских магистрала, 
остварује се преко магистралног путног правца М-19 и регионалних путних праваца Р-
101, Р-101а, Р-101б, Р- 201 и Р-267. 

Магистрални путеви представљају основне носиоце саобраћаја унутар Републике. 
Улога им је у повезивању више друштвено - политичких и привредних подручја и 
центара, односно опслуживање читаве њене територије. Најчешће се прикључују или 
поклапају са Међународним путевима. Магистрални путни правац М-19 је одлична 
веза Обреновца са, у једном смеру центром града Београда, односно у другом смеру са 
Шапцом и Лозницом. Преко територије Општине прелази у укуној дужини од 35 km. 

Регионални путеви као један од стубова развоја саобраћаја унутар Републике чине 
основне споне између више подручја и центара у оквиру појединих привредних и 
геополитичких заједница. Истовремено могу бити везе између магистралних и 
међународних путева којима се по правилу прикључују. Иако просторно већ 
формирани, њихова капиларна мрежа се мора дугорочно гледано стално функционално 
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унапређивати, а они се сами морају одржавати у стању техничке исправности, 
прописане одговарајућим стандардима. 

Слика 7. Саобраћајна мрежа на територији града Београда 

 
Извор: www.beograd.rs 
Укупна дужина државних путева II реда на територији Општине износи 69 km, а њу 
сачињавају регионални путеви Р-101 (Забрежје - Обреновац - Уб - Словац), Р-101а 
(Стублине - Лајковац), Р-101б (Велико Поље - Слатина), Р-201 (Барич - Степојевац - Вреоци 
- Крушевица), Р-201а (Дражевац - Барајево - Мали  Пожаревац - Умчари) и Р-267 (Батајница 
- Сурчин - Бечмен - Обреновац). 

Путну мрежу локалног значаја на територији Општине чини око 153 km категорисаних 
саобраћајница. У скоро 80% случајева ове саобраћајнице су пресвучене асфалтом, док 
код осталих углавном преовлађују макадам, туцаник и земљана подлога (Табела 47.). 
Поред набројаног, на територији Општине постоје и некатегорисани путеви, који 
углавном представљају земљане атарске путеве. 

Табела 47. Упоредна структура путне мреже територијалних јединица 
Магистрални Регионални Локални 

Територија Укупно Савремени 
коловози Свега Савремени 

коловози Свега Савремени 
коловози Свега Савремени 

коловози 
Република 
Србија 43.258 27.175 4.524 4.413 10.400 9.150 28.333 13.611 

Град Београд 5.804 3.106 237 237 676 650 4.891 2.219 

Општина 
Обреновац 257* 222 35 35 69 69 153* 118* 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011., Републички завод за статистику Србије, Београд. 
Напомена: * Списак локалних путева на подручју општине Обреновац, ЈП за изградњу Обреновца, 2002., 
Београд. 
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Управљање јавним путевима је делатност од општег интереса и ова функција је поверена 
Јавном предузећу основаном од стране Владе (ЈП Путеви Србије)54. Одржавање 
локалних путева на територији Обреновца, спада у ингеренције ЈКП Београд пут, 
Београд, као предузећа које поседује довољан број неопходних средстава механизације и 
квалификованог радног особља потребног за изградњу и одржавање локалних и 
некатегорисаних путева, постављање и одржавање вертикалне и хоризонталне путне 
сигнализације, путног појаса и објеката, успостављање службе зимске механизације и 
осталог. Део поменутих послова Скупштина општине Обреновац и ЈП за изградњу 
Обреновца могу тендерски делегирати и неким другим предузећима. 

Према показатељу густине путне мреже (Табела 48.), Општина је изнад републичког 
просека, међутим доста испод просека за град Београд. Предочена чињеница истиче 
објективну потребу за изналажењем најповољнијих решења око проширења постојеће 
путне мреже унутар Општинске територије, паралелно са побољшањем њеног 
функционално-просторног распореда. Приоритет би требао бити пронађен у тежњи што 
бољег повезивања насеља са општинским центром у светлу ефикаснијег обављања свих 
привредних делатности. 

Табела 48. Густина путне мреже km/km² - територијална анализа 

Територија Укупна дужина 
катрегорисаних путева у km 

Површина посматране 
територије у km² 

Густина путне 
мреже у km/km² 

Република Србија 43.258 88.361 0,49 
Град Београд 5.804 3.205 1,81 
Општина Обреновац 257* 411 0,62 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011., Републички завод за статистику Србије, Београд. 
Напомена:* у суму су укључени и локални категорисани путеви на основу документа - Списак локалних 
путева на подручју општине Обреновац, ЈП за изградњу Обреновца, 2002., Београд. 

Отежавајућу околност може представљати недостатак материјалних и финансијских 
средстава локалне самоуправе, која је одговорна за стање локалних путева и пратеће 
инфраструктуре.  

На основу теренских обсервација постојећег стања путне мреже, изведених у периоду 
септембар - октобар 2011. године, може се дати генерална оцена свеукупне путне мреже 
и коловозног застора на територији општине Обреновац:  

а) Коловозни застор на примарној путној мрежи (магистрални и регионални путни 
правци) је у стању релативно задовољавајућих технолошко-експлатационих 
карактеристика. Проблем може бити препознат, у неким случајевима, у лоше регулисаним 
инфраструктурним елементима за одводњавање атмосферског воденог талога и земљаних 
наноса са путне мреже (пример може бити Ваљевски пут). 

б) Стање коловозног застора на локалној путној мрежи (категорисаним и 
некатегорисаним путним правцима) је углавном задовољавајуће, с тим да су поједине 
                                                            

54 Дефинисање појма управљање према Закону о јавним путевима подразумева: коришћење, вршење 
инвеститорске функције, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању 
и заштити јавног пута, уступање радова на одржавању јавног пута, организовање стручног надзора и планирање 
претходно наведених послова, означавање јавног пута и вођење његове комплетне евиденције. 
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деонице под асфалтом у веома лошем стању, те постоји наглашена потреба њихове 
модернизације и реконструкције. Утицај запуштене путне инфраструктуре треба 
напоменути посебно са становишта пољопривреде, с обзиром да неки локални путеви 
немају потребне техничке услове за нормално кретање моторних возила и пољопривредне 
механизације. Пољопривредни производи који се откупљују на овом подручју често губе 
на свом квалитету услед лоших транспортних услова. У питање се често може довести и 
постојеће стање или недостатак хоризонталне и вертикалне друмске сигнализације, као и 
непостојање пешачко-бициклистичких стаза. Такође, на појединим деоницама проблем 
нормалном одвијању саобраћаја представља и неуклањање растиња уз путне правце. 

Вредно је напоменути, да пуштањем моста преко Саве у Обреновцу, житељи 
Обреновца за кратко време преко територије општине Сурчин могу да стигну до ауто-
пута Београд-Загреб и обилазнице око Београда. 

За посматрано подручје од виталног значаја биће и завршетак планиране изградње 
Коридора 11 (ауто-пута Е-763 Београд - Јужни Јадран), којим ће се најпре повезати Београд 
и Чачак, а потом би он био спојен са Коридором 10, те Републиком Црном Гором и БиХ. 
Изградња поменутог Коридора подељена је на четири деонице: Београд - Обреновац (25 
km), Обреновац - Уб (27 km), Лајковац - Љиг (25 km) и Љиг - Чачак (50 km). Тренутно се 
изводе интензивни радови на изградњи путног правца Уб - Лајковац. 

Табела 49.  Регистрована моторна и прикључна возила - територијална анализа  

Територија Мотоцикли 
и мопеди Аутомобили  Аутобуси Теретна и 

радна возила 
Друмски 
тегљачи 

Прикључна 
возила 

Република 
Србија 37.946 1.565.550 8.034 152.686 11.535 34.017 

Град 
Београд 9.026 469.234 3.419 50.116 3.532 6.719 

Општина 
Обреновац 375 15.334 144 1.136 92 343 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2011., Републички завод за статистику Србије, Београд.  

За све административне послове око регистрације моторних возила надлежна је 
централна станица МУП општине Обреновац. Сходно укупном броју регистрованих 
моторних и прикључних возила (Табела 49.), као и транзитној фреквентности, на 
територији Општине постоји довољан број бензинских станица и точионих места за 
нафту, нафтине деривате и ауто гас. Такође, на посматраном подручју је регистрован 
рад девет локалних предузећа из овог сегмента привреде.   

На подручју Општине, делатност у вези са поправком моторних возила, уградњом и 
продајом резервних делова обавља 26 привредних субјеката (регистрованих 
аутосервисних радионица). Поред напоменутог, одређен број домаћинстава у сеоским и 
приградским срединама, на бази добрих комшијских односа врши поправке ситнијих 
кварова на моторним возилима и пољопривреденој механизацији.  

Густина и квалитет постојећег јавног превоза (аутобуске мреже) је у целини задовољавајући. 
Повезаност насељених места унутар територије Општине, као и самог Обреновца са другим 
београдским општинама, те привредним центрима у непосредној околини (Лајковац, Уб, 
Шабац, Ваљево и остали) обезбеђена је релативно задовољавајућим функционисањем 
аутобуске мреже у градском и приградском саобраћају. Локални саобраћај је под 
ингеренцијама СП Ласта, где се бележи 306 полазака дневно на 58 линија, уз покривеност 
локалних линија са укупно 348 аутобуских стајалишта. Приградски саобраћај је организован 
од стране СП Ласта и ПП Банбус, а чини га укупно 366 полазак на 4 линије са 63 стајалишта. 
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2.6.2.2. Железнички, водни и ваздушни саобраћај 
Територијом Општине не пролази ни један железнички коридор у националном 
путничком саобраћају. Међутим, на посматраној територији постоји 28 km 
индустријских колосека у власништву ПД ТЕНТ, којим се свакодневно електране 
снабдевају угљем из рудника басена Колубара. Колосеци су са карактеристикама пруге 
првог реда, а нажалост, налазе се у доста лошем стању. Дневни довоз угља за ТЕНТ А 
и Б се у просеку обавља са око 50 композиција возова. У плану је изградња железничке 
трасе Београд - Обреновац, која би се ослањала на Коридор 11. 

Потенцијали за развој речног саобраћаја на територији Општине су препознати у рекама 
Сави и Колубари. Иако је пловни пут Дунава дефинисан као Паневропски коридор VII, 
односно природна саобраћајница која међусобно повезује 10 европских земаља, данас је све 
присутније мишљење да овај Коридор обухвата и међународне реке Саву и Тису. Река Сава 
је пловна целом дужином свог тока кроз Србију, а дефинисана је као транзитни правац II 
реда. Важније луке лоциране на њој су у Београду, Шапцу и Сремској Митровици. Са друге 
стране, многострани потенцијали које нуди веза Саве са Дунавом су остали у великој мери 
неискоришћени. Чак и својевремено коришћена пристаништа предузећа Прва Искра из 
Барича и Бора Марковић из Забрежја су данас запуштена и ван функције. 

С обзиром на природна ограничења (водоток непогодан за организовање речног 
саобраћаја), река Колубара је само донекле пловна за чамце малог газа. 

Ваздушни саобраћај се може дефинисати као економски најскупљи начин транспорта роба и 
превоза људи. По питању услуга овог вида саобраћаја општина Обреновац се првенствено 
ослања на аеродроме распоређене на територији града Београда, међународни путничко-
теретни аеродром Никола Тесла у Сурчину и војни аеродром у Батајници, који би се према 
плановима у скоријој будућности могао користити и за цивилни саобраћај. 

2.6.3. Енергетска инфраструктура  

2.6.3.1. Производња електричне енергије 
Привредно друштво “Термоелектране  Никола Тесла” д.о.о. Обреновац под овим 
именом и садашњом организацијом  послује од 1. јануара 2006. године, као зависно 
привредно друштво у саставу ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Запошљава око 
2.500 радника. Ово предузеће обједињује 4 термоелектране и интерну железницу. У 
саставу овог предузећа су термоелектране „Никола Тесла А“ (1.650,5 МW)  и „Никола 
Тесла Б“ (1.240 МW)  у Обреновцу, термоелектрана „Колубара“ (271 МW) у Великим 
Црљенима и термоелектрана „Морава“ (125 МW) у Свилајнцу. Укупно има 14 
генератора инсталисаног капацитета 3.286,5 МW, односно 36% свих произвођачких 
капацитета електричне енергије у Србији, и највећи је произвођач електричне енергије 
у југоисточној Европи. Годишњом производњом од преко 20 милијарди киловат сати 
даје половину укупне производње електричне енергије у Србији. Термоелектране у 
Обреновцу се снабдевају нискокалоричним лигнитом из Колубарских површинских 
копова. Транспорт се врши интерном железницом дужине 30 километара којом се 
годишње превезе око 37 милиона тона лигнита. 

Производња ТЕНТ д.о.о. Обреновац почиње пуштањем у рад најстарије термоелектране у 
Србији, ТЕ „Колубара“ (први блок снаге 32 МW, пуштен је у погон 20. октобра 1956.). 
Термоелектрана „Обреновац“ је најпре била планираног капацитета 5×200 МW. Први блок 
снаге 210 МW је пуштен у погон 7. марта 1970. године, а други блок већ у септембру исте 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
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године. Тада је промењена првобитна одлука и почела је изградња још 4 блока по 308 МW. 
Последњи, шести блок је пуштен у погон 26. децембра 1979. године. Тог тренутка је то била 
највећа термоелектрана на Балкану капацитета 1.650 МW. Термоелектрана „Обреновац“ 
мења име у термоелектрана „Никола Тесла“ 24. априла 1975. године. Радови на 
термоелектрани „Никола Тесла Б“ почели су 1978. године. Први блок од 620 МW је пуштен 
3. новембра 1983. године, а други блок 28. новембра 1985. године, који су  у то време имали 
најснажније блокове у свету на нискокалорични лигнит. 

Заједно са производним погонима, развијан је Железнички транспорт обреновачких 
електрана, намењен допремању угља из колубарских рудника, са укупно око 100 
километара колосека. Њиме је допремљен и велики део опреме за градњу ТЕНТ-ових 
постројења, као и површинског копа Тамнава. Током тромесечног бомбардовања 
Србије 1999. године, тешка разарања претрела су разводна и далеководна постројења у 
непосредној близини Термоелектране „А“ у Обреновцу, па чак и производни погони 
Термоелектране „Колубара“.   

У плану је завршетак изградње ТЕ Колубара Б, која је почела 1988. године, а три 
године касније је обустављена. У тај пројекат је до сада уложено више од 300 милиона 
евра, а изградиће се два блока снаге од по 350 мегавата у ТЕ „Колубара“ и нови блок 
снаге 700 мегавата у ТЕ „Никола Тесла Б“.Укупна вредност ове две инвестиције је око 
две милијарде евра. Из ове електране, преко топлодалеководног система, испоручује се 
топлотна енергија за грејање стамбених и пословних објеката у Обреновцу. За потребе 
напајања система, реконструисана су прва два блока, којом је омогућена комбинована 
производња електричне и топлотне енергије. 

2.6.3.2. Трансформација електричне енергије  
На подручју општине постоји велики број трафостаница различитих напонских односа 
и то: 110/35kV (1) i 110/10kV (1), 35/10kV (6) и велики број 10/04kV. Стање 
трафостаница према расположивим подацима пре неколико година је следеће: 

 ТС 110/35kV „Београд 10“ (Мислођин) - Налази се у власништву Електромреже 
Србије. Старости је око 35 година и није у адекватном стању.  

 ТС 110/10kV „Београд 22“ (Барич) - Индустријска трафо станица, у функцији је 
од 1985. године. Извршена је реконструкција и уклапање у 10kV водове.  

 ТС 35/10kV  „Обреновац“ - Трафостаница у функцији од 1956. године и више 
пута је реконструисана. 

 ТС 35/10kV „Стублине“ - Трафостаница је била веома стара, а изградња нове на 
постојећем месту завршена је 2010. године (вредност радова у 2010. око 200 
милиона динара), при чему је стара  угашена. 

 ТС 35/10kV „Ратари“ - У функционалном је стању од 1983. године. Тренутно се 
ради на увођењу ове трафостанице на систем даљинског управљања.  

 ТС 35/10kV „Вордис“ - У функционалном стању од 1980. године. Напаја два 
вода од којих један припада ТЕНТ. 

 TС 35/10kV „Барич“ - Предвиђена за стављање ван функција када се изврши 
уклапање ТС „Београд 22“ у 10kV водове.   

 ТС 35/10kV „Умка“- У функцији од 1964. године. Првим трафоом се напају два 
предузећа,а док се други користи за снабдевање електричном енергијом Умке и 
околине.  

 ТС 10/04kV су углавном у функционалном стању, али су велике старости.  
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Трафостанице су у функцији али су велике старости и не адекватног капацитета. Веће 
трафостанице су прикључене на систем даљинског управљања. Прекиди и кварови су 
углавном изазвани људским фактором и атмосферским неприликама. Последњих 
година изграђено је доста нових трафостаница, а радови на унапређењу дистрибутивне 
мреже биће настављени. 

Током 2011. године на територији погона Обреновац извршени су значајни радови и 
утрошена одређена финансијска средства у: 

- реконструкцију надземне електроенергетске мреже, нисконапонске мреже и 10kV 
далековода (готово 58 милиона динара); 

- изградњу нових трафостаница 10/0,4kV и реконструкцију постојећих (50 милиона 
динара, те 202 милиона динара у 2010. години); 

- Уклапање ТС 110/10 kV/kV - изградња 7 подземних кабловских водова (63 
милиона динара); 

- изградњу 35kV далековода Београд - Звечка (71,2 милиона динара). 
 
У 2011. години новоизграђено је и пуштено у погон десет трафостаница 10/0,4 kV, 
реконструисане су, појачане и пуштене у погон 4 трафостанице, а уговорени су и 
започети радови на 9 трафостаница. Доста се радило и на замени стубова и проводника 
у воду 1kV, као и по истим уградња 10 kV СКС. 

Пренос електричне енергије - Присутни су следећи напонски нивои: 220 kV, 110 kV, 35 
kV, 10 kV i 0,4 kV. Високо напоснки водови су надземни, док је 95% 35 kV мреже 
надземно. Ниско напонска мрежа је подземна.  

Проценат електрификације у Општини износи 100%, што значи да је свим насељима 
доступна електрична енергија. Потрошња електричне енергије у Општини је у благом 
порасту. Губици електричне енергије су око 10%. 

Мрежа топловода је у функцији од 1984. године, а састоји се од 86 km примарне и 250 
km секундарне мреже. После реконструкције, мрежа је доведена у адекватно стање, а 
губици сведени на 10% у 2007. години. Проблем даљем развоју топлификације 
представља искоришћеност капацитета која износи око 90%.  

Гасификација - Као супституција топлотној енергији из ТЕНТ А и системима 
топлификације, могуће је коришћење гаса у пољопривреди, индустрији и 
домаћинствима. Правац ширења система од Барича и јужног дела Општине, са 
територија Уба и Лазаревца (веза на магистрални гасовод Београд - Ваљево), треба 
дефинисати планским документом у којем ће се предвидети изградња гасоводне мреже 
и објеката до постојећих и будућих производних зона. Није искључена могућност 
гасификације насеља малих густина, али и самог општинског центра. 

2.6.4. Телекомуникације, поштански саобраћај и приступ интернету 

2.6.4.1. Фиксна телефонија 

Функционисање комплетне инсталације и уређаја фиксне телефоније на територији 
општине Обреновац  је под ингеренцијама предузећа за телекомуникације „Телеком 
Србија А.Д.“. Према подацима преузетим из публикације Општине и региони у 
Републици Србији, 2011., може се израчунати вредност показатеља постојеће густине 
ТТ мреже (броја телефонских прикључака на 100 становника). Овај показатељ за 
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територију општине Обреновац има вредност од око 32,5 (Табела 50.). На територији 
Општине број телефонских прикључака већи је за 634 у односу на 2010. годину. 

Табела 50. Упоредни преглед елемената густине ТТ мреже за посматрана подручја  
Територија Број становника Број телефонских претплатника Густина ТТ мреже 

Република Србија 7.120.666* 2.939.173 41,3 
Град Београд 1.639.121* 823.278 50,2 
Општина Обреновац 71.419* 23.228 32,5 

Извор: Општине у Србији 2011. године - РЗС.  
Напомена: * Попис становништва,домаћинстава и станова у Р.Србији 2011-први резултати - РЗС.  

Добијени показатељ је доста нижи од вредности истог показатеља за град Београд (око 50), 
односно осетно нижи од републичког нивоа (око 41,3). 

На основу података званичне статистике ''Телеком Србија'' из октобра 2011. године 
(Табеле 51. и 52.), територију Обреновца покрива једна тандем централа - Обреновац, са 
припадајућим RDLU MSAN и IP MSAN чвориштима.  

Табела 51. Стање приступне тк мреже на подручју ГО Обреновац 
Капацитет Заузето Слободно 

Разделник 
парице канали парице канали парице канали 

Резерва у 
каблу-
парице 

Обреновац 10.590 924 6.188 806 2.531 118 2.209 
Баљевац 450 0 259 0 171 0 20 
Барич 3.600 64 2.442 51 769 13 380 
Грабовац 330 58 284 53 18 5 28 
Љубинић 500 0 248 0 222 0 30 
Мала Моштаница 1.200 12 872 7 288 5 40 
Сава 4.850 88 2.644 68 1.171 20 1.028 
Скела 300 104 161 93 20 11 118 
Велико поље 1 1.100 0 529 0 421 0 150 
Велико поље 2 300 0 104 0 136 0 60 
Вираге 1.300 0 524 0 486 0 290 
Дражевац 1.300 138 775 120 425 18 100 
Звечка 2.600 0 1.630 0 780 0 190 
Обреновац к10Н 1.200 0 352 0 778 0 70 
Пироман 650 0 328 0 312 0 10 
Пироман-Бровић 310 0 138 0 162 0 10 
Пироман-Трстенице 350 0 219 0 131 0 0 
Стублине 800 0 586 0 214 0 0 
Стублине-Вепровица 150 0 64 0 76 0 10 
Стублине-Јадрански крај 400 0 258 0 116 0 26 
Укупно 21.690 464 12.417 392 6.696 72 2.560 

Извор: Телеком Србија, октобар 2011. 

На овом подручју не постоје двојнички прикључци. Број мирујућих захтева за нови 
прикључак корисника који припадају ТНД Обреновац и RDLU чвориштима је 2.729, од 
чега се свега 498 води као решиво, пре свега због ограничених капацитета приступне 
мреже која је махом грађена измећу 1992. и 2004. године. Извршена је комплетна 
дигитализација IS и MSAN чворишта, уз изузетно мали број нерешених захтева, а 
одговарајуће тк мреже су новијег датума (2004-2010. године). 
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Табела 52. Капацитет централа на подручју ГО Обреновац 
Инсталирани прикључци Укључених прикључака 

POTS POTS Разделник 
директни двојнички 

2B+D 30B+D 
директни двојнички 

2B+D 2B+D 

Обреновац 7.744 0 64 4 7.674 0 62 4 
Баљевац 264 0 0 0 259 0 0 0 
Барич 2.561 0 0 0 2.460 0 13 0 
Грабовац 648 0 16 0 326 0 3 0 
Љубинић 264 0 0 0 248 0 0 0 
Мала Моштаница 896 0 8 0 871 0 6 0 
Сава 2.624 0 48 0 2.563 0 47 0 
Скела 352 0 0 0 242 0 11 0 
Велико поље 1 656 0 0 0 530 0 0 0 
Велико поље 2 192 0 0 0 104 0 0 0 
Вираге 1.088 0 0 0 529 0 0 0 
Дражевац 1.008 0 8 0 860 0 3 0 
Звечка 1.800 0 32 0 1.608 0 21 0 
Обреновац к10Н 576 0 0 0 1 0 0 0 
Пироман 528 0 0 0 330 0 0 0 
Пироман-Бровић 320 0 0 0 137 0 0 0 
Пироман-Трстенице 320 0 0 0 219 0 0 0 
Стублине 224 0 0 0 63 0 0 0 
Стублине-Вепровица 320 0 0 0 257 0 0 0 
Стублине-Јадрански крај 1.024 0 8 0 589 0 0 0 
Укупно 7.609 0 72 0 6.969 0 56 0 

Извор: Телеком Србија, октобар 2011. 

2.6.4.2. Мобилна телефонија 
Током 2010. и 2011. године, на територији општине Обреновац у рад је пуштено пет 
нових базних станица (Табела 53.), и то две базне станице за систем GSM(2G) 
UMTS(3G). У 2012. години планирано је пуштање у рад још 7 базних станица (две у 
GSM и пет у UMTS технологији). Захваљујући томе знатно ће бити побољшан ниво 
сигнала у местима где је пријем био слабији или онемогућен у затвореном простору. 
Ниво сигнала и код осталих оператера је у суштини прихватљив, а непрестано се ради 
на побољшању квалитета и броја услуга у оквиру мобилних мрежа. 

Табела 53. Распоред базних станица Телекома Србије 
Назив локације  GSM код Пуштање у рад UMTS код Пуштање у рад 
Обреновац 2 БГ80, БГХ 80 пре 2010 БГУ80 пре 2010 
Барич БГ121,БГХ121 пре 2010 БГУ121 пре 2010 
Стублине БГ210 пре 2010 БГУ210 2010 
Обреновац БГ32,БГХ32 пре 2010 БГУ32 пре 2010 
Ратари БГ331 2011 БГУ331 2011 
ТЕНТ-Обреновац БГ115 пре 2010 БГУ115 2012 
Дрен БГ257 2010 БГУ257 2012 
Мислођин  БГ468 2012 БГУ468 2012 
Обреновац 4 ПТТ БГ183 2012 БГУ183 2012 
Обреновац В.Аксентијевића   БГУ636 2012 
Обреновац 3 БГ102 пре 2010 БГУ102 2011 

Извор: Телеком Србија, октобар 2011. 
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2.6.4.3. Поште 
На територији Општине налази се девет пошти за одвијање поштанског саобраћаја, 
које задовољавају садашње потребе (Табела 54.). 

Табела 54. Број поштанских пословница 
Територија Број становника Поште Број становнка по једној пошти 

Република Србија 7.120.666* 1.531 4.651 
Град Београд 1.639.121* 200 8.196 
ГО Обреновац 71.419* 9 7.935 

Извор: Општине у Србији 2011. године - РЗС.  
Напомена: * Попис становништва,домаћинстава и станова у Р.Србији 2011- први резултати - РЗС 

У просеку једна пошта опслужује 7.935 становника што  приближно одговара просеку 
Београда, а знатно више од просека за Републику. У наредном периоду ће се 
највероватније успоставити још неко место за пружање поштанских услуга.  

2.6.4.4. Интернет мрежа 
У протеклом периоду инвестирана су значајна средства у инфраструктуру за пружање 
широкопојасних (броадбанд) услуга корисницима. На подручју општине Обреновац 
изграђена је мрежа оптичких каблова за магистрални и локални телекомуникациони 
саобраћај укупне дужине 108 km. 

У 2012. години планирана је изградња новог магистралног оптичког кабла Београд-
Обреновац, а до 2015. повезивање оптичким кабловима са насељима Јасенак, Мислођин, 
Конатице, Пољане, Ушће, Уровци, Ратари, Дрен.  На тај начин ће мештани већег броја 
насеља општине имати могућност квалитетног и брзог приступа интернет мрежи. 

2.6.5 Управљање отпадом  
На територији ГО Обреновац постоји организовано сакупљање и одлагање комуналног 
отпада, које врши Јавно комунално предузеће „Обреновац“. За сакупљање комуналног 
отпада у граду и околним сеоским насељима предузеће користи сопствену опрему и 
људство, и дневно се на депонију транспортује око 90 тона отпада. Око 75% укупног 
броја становника ГО Обреновац обухваћено је системом организованог сакупљања и 
одношења смећа, односно око 20.163 грађана и 1.700 корисника привреде. Комунални 
отпад се не сакупља из свих насеља општине већ само из већих насеља и 
индустријских комплекса (од укупног броја насеља ГО Обреновац, 13 насеља није у 
систему организованог сакупљања отпада)55.  

Процена продукције отпада по глави становника износи 1 kg/дан за градско подручје 
Обреновца, 0,7 kg/дан за сеоска насеља са више од 500 становника и 0,5 kg/дан за 
сеоска насеља са око 500 и мање становника. Опрема за сакупљање отпада у 
власништву ЈКП „Обреновац“ подразумева педесет контејнера запремине 7 m3 
(постављени су по фабричким круговима и установама, и празне се једном недељно), 
392 контејнера запремине 1,1 m3 (празне се три пута недељно) и 16 хиљада канти 
(празне се углавном једном недељно). Механизација за сакупљање отпада обухвата 

                                                            

55 Локални план управљања отпадом у Градској општини Обреновац. 
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дванаест возила, док механизација на самој депонији намењена манипулисању отпадом 
подразумева активност три машине. На прикупљању и депоновању отпада укупно је 
запослено 57 радника.  

Отпад се одлаже на депонију комуналног отпада “Гребача”, која постоји од 1984. године 
и локализована је у једном од напуштених меандара реке Колубаре. Депонија је удаљена 
око три километра од градског језгра. Укупна површина депоније износи шеснаест 
хектара. Поред комуналног отпада на ову депонију се одлаже и кланични отпад у 
количини од око тридесет тона месечно и индустријски отпад у количини од око једне 
тоне месечно. Тачна процена састава отпада који се одлаже на депонију није рађена. 
Међутим, сматра се да просечна структура комуналног отпада на територији Обреновца 
има следећу структуру: органски отпад (31%), папир (18%), инертни материјал, пепео и 
шут (18%), пластика (11%), стакло (4%), метал (6%), текстил (2%), гума (3%) и остало 
(17%). Услед разградње отпадних материја на депонији се издвајају токсични гасови 
непријатног мириса који утичу на повећање аерозагађења. Поред тога, оцедне воде са 
ове депоније директно загађују подземне воде а тиме посредно и реку Колубару. Иако 
поседује извесну инфрастуктуру (мрежа путева, бунар за техничку воду, пијезометри и 
биотрнови56) ова депонија се сматра неусловном и стога је потребно извршити њену 
санацију и рекултивацију. Процењује се да ће ова депонија бити у функцији до 2015. 
године када ће је заменити регионална депонија „Каленић“ код Уба.  

У Обреновцу велики проблем представљају и дивље депоније које се константо  
стварају. Наиме, река Колубара има веома изражен меандарски карактер што је 
условило стварање фосилних флувијалних рељефних облика представљених 
науштеним речним коритима и одсеченим менадрима у које се одлаже отпад 
различитог порекла укључујући и садржај септичких јама домаћинстава. У периодима 
године када је висок водостај реке Колубаре као и ниво подземних вода долази до 
испуњавања ових површина водом чиме се повећава загађење воде реке Колубаре.  

На територији ГО Обреновац постоји примарна сепарација отпада постављањем 
посебних контејнера за пластику и папир, који се празне углавном једном недељно (70 
контејнера запремине 1,1 m3). Рециклажа отпада се врши у малом проценту али постоји 
тенденција раста количине отпада која иде на рециклажу. ЈКП „Обреновац“ поседује 
тзв. „рециклажно двориште“, односно центар за сакупљање отпада у граду. Ово 
двориште обухвата површину од 1.600 m2 у оквиру којег је хала за сепарацију отпада. 
У оквиру њега разврставају се папир и ПЕТ амбалажа који се затим пресују и балирају. 
Раздвојен отпад по врстама се затим даје рециклерима. Такође, у оквиру рециклажног 
дворишта раздвајаће се и сакупљати и електронски и електрични отпад, акумулатори, 
батерије као и опасан отпад из домаћинстава. Након раздвајања отпада по врстама 
остаће само органски отпад који ће се компостирати на локалитету садашње депоније 
„Гребача“ и који ће се моћи користити за ремедијацију ове депоније или других 
деградираних простора.  

Такође, у рад је пуштен и погон за сепарацију отпада из мешаног комуналног отпада на 
локацији депоније „Гребача“, који садржи и простор резервисан за компостирање 
органске компоненте комуналног отпада. Постројење садржи тзв. рото сепаратор који 
раздваја смеће на две групе. Једну групу чини органско ђубре, вода и песак, док другу 

 

56 Биотрн - бунар за сакупљање биогаса.   
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групу чине секундарне сировине које се издвајају ручно, механички или уз помоћ 
електромагнета. Инсталирањем овог погона запремина смећа се смањује за око 60-70%. 
Такође, издвајањем секундарних сировина као што су метал, ПЕТ амбалажа и картон 
стварају се могућности за њихову продају и остваривање зараде. Капацитет постројења 
је 8-12 t/h што одговара капацитету од 100.000 еквивалент становника.  

Поред ЈКП „Обреновац“ на територији ГО Обреновац присутно је још предузећа која 
се баве прикупљањем секундарних сировина и то: Предузеће Eco Dvorište doo. из 
Обреновца које прикупља папир и ПЕТ амбалажу и Предузеће ТАС промет из 
Кртинске, које сакупља отпадне гуме.  

Што се тиче индустријског отпада, он подразумева постојање опасног отпада 
ускладиштеног у просторима комлекса „Прва Искра“ у Баричу и отпада који настаје у 
Термоелектрани „Никола Тесла“ А и Б. Овај отпад се мора извести изван територије 
ГО Обреновац јер на њеној територији не постоје капацитети за његово безбедно 
уклањање. Термоелектрана „Никола Тесла“ А и Б генерише разни отпад представљен 
металним отпадом, отпадним уљима, минералном вуном, јонским масама, азбестом, 
отпадом са адсорпционим средствима и сл. Такође, услед сагоревања угља настају 
пепео и шљака као и електрофилтерски пепео настао као продукт таложења у 
димњачким филтерима. Сваке године створи се више од 3,5 милиона тона пепела и 
шљаке који се депонују на отвореним одлагалиштима површине преко 800 хектара.  

На депонијама пепела постоје следеће мере заштите: 

- биолошка рекултивација, која подразумева сетву траве, садњу дрвећа и жбуња; 
- систем прскача за квашење насипа и заливање травног покривача; 
- систем топова за квашење сувих површина унутар равног дела депонија; 
- максимална површина воденог огледала (језера) на депонијама; 
- дренажни бунари по целом обиму депонија; 
- дренажни канал око депонија.  

Такође, смањена је количина воде која се користи за транспорт са досадашњих 
20.000.000 t/год. на око 2.000.000 t. Новоодложени пепео на депонији је стабилан, по 
површини може да се слободно хода и пепео не може да се развејава. Смањено је и 
загађење подземних и површинских вода, чиме се поправља и стање животне средине у 
насељима које се налазе у близини депонија.  

На локацији „Прве Искре“ послује неколико предузећа:  

- „Прва Искра Холдинг“А.Д. (предузеће у реструктуирању); 
- „Органика“; 
- „Еко Дунав“; 
- „Прва Искра - Наменска“; 
-  нека мања приватна предузећа. 

У оквиру „Холдинга“ послује више предузећа: 

- „Прва Искра ФИМ“; 
- „Базна хемија“; 
- „ЛАБ“. 
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Опасан хемијски отпад који се налази на локацији „Прва Искра ФИМ“ ускладиштен је 
у металну бурад смештену на отвореном простору. Овај отпад представља тзв. 
историјски отпад јер датира из времена од пре тридесет година. У питању су сировине 
које су се користиле у производњи материјала за грађевинску индустрију а које су 
неискоришћене због неадекватног квалитета. Највећи део овог хемијског отпада 
представљен је следећим материјалима: азбест, силиконско уље, трихлоропропил 
фосфат, диметилциклохексил амин, полиолна смеша, полиолна компонента 
полиуретанског лепка, ди фенил метан 44 диизоцијанати и карбамид. Са изузетком 
азбестних плоча и трака, који су у чврстом стању, све остале материје су у течном 
стању. Овај хемијски отпад је смештен на отвореном у дотрајалој амбалажи услед чега 
се један део отпада излио из буради.  

На локацији „Базне хемије“ ускладиштен је опасан хемијски отпад настао из процеса 
производње толуендиамина и представљен је следећим материјама: активни угаљ 
контаминиран натријум хидроксидом, активни угаљ контаминиран толуолом, 
коссорбом и хлороводноничном киселином, молекулска сита, цинк оксид, кобалт-
молибден оксида, недестилисани толуендиамин (ТДА) са катализатором, отпадни 
чврсти тоулендиамин (ТДА), течни толуендиизоцијанат (ТДИ) са толуолом, уље уљане 
репице са глицерином, стаклена вуна, коссорб раствор, отпадни динитротолуен, чврсти 
исполимеризовани толуендиизоцијанат (ТДИ), активни угаљ са траговима 
динитротолуен (ДНТ) и аминске воде. Отпад је углавном у чврстом стању и 
ускладиштен је у пластичну или металну бурад и челичне резервоаре. Сав хемијски 
отпад је у дотрајалој амбалажи и представља опасност по здравље људи и околине.  

На локацији фабрике „ЛАБ“ ускладиштен је опасан отпад представљен следећим 
материјалима: отпадни мазут, активни угаљ, јоноизмењивачке масе, лабораторијске 
хемикалије, аутомобилске гуме, отпадни катализатор и отпадна паста, отпадни сумпор 
и отпадни репроматеријали. Ове материје су углавном у чврстом стању и највећи део је 
ускладиштен у металној буради у магацину фабрике.  

Отпад који настаје у процесу производње полиуретанских пена у фабрици „Органика“ 
д.о.о одлаже се у кругу фабрике.  

Отпад из пољопривреде углавном је представљен биомасом и остацима средстава за 
заштиту биља који завршава на дивљим или комуналној депонији. Такође, 
пољопривредни отпад чини и кланични отпад са фарми. Не постоји систем безбедног 
уклањања отпада из пољопривреде. Остаци угинулих животиња присутни су на готово 
свим дивљим депонијама у руралним насељима.  

На територији општине Обреновац постоји више фарми већег капацитета као што је 
фарма свиња „Ратари“, фарма крава „Младост“, фарма за тов јунади „Орашац“, које све 
послују у оквиру пољопривредног комбината А.Д. „Драган Марковић“, у оквиру кога 
послује и санитарна кланица за потребе принудног клања животиња са фарми. Отпад 
који настаје на  фармама се уклања тако што се у близини фарме копају јаме које нису 
изграђене по пропису. Такође, ове јаме нису ограђене тако да друге животиње могу 
слободно приступити и кретати се по „гробљу“. Такође, проблем представља и 
распадање лешева при чему се стварају гасови непријатног мириса који одлазе  у 
атмосферу и ветром се шире на веће удаљености.  

Проблем представља и загађење подземних вода јер јаме немају изграђено дно. У ГО 
Обреновац постоје четири кланице: Кланица у Ратарима - у оквиру комбината А.Д. 
“Драган Марковић”, кланица “Стојић” у индустријској зони, кланица “БДТ Мирковић” 
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у Пироману и кланица “Брек промет”. Поред кланица на територији ГО Обреновац 
постоје и погони за прераду меса код којих у процесу прераде меса настаје отпад чије 
уклањање такође није решено. Кафилерија за уништавање овог отпада не постоји. 
Кланични отпад са територије Обреновца се радом ЈКП Обреновац одвози на депонију 
„Гребача“ и складишти на месту предвиђеном за то.  

ГО Обреновац веома је заинтересована за решавање проблема безбедног управљања 
отпадом. Стога су градске власти 2011. године усвојиле План управљања отпадом, чији је 
циљ сагледавање постојећег стања у погледу постојећег управљања отпадом на територији 
Обреновца и давање предлога за будући третман отпада на територији Обреновца. Овај 
план, израђен на основу препорука Националног плана управљања отпадом као и низа 
законских и подзаконских аката и директива Европске уније које се односе на ову 
проблематику, требао би да буде један од првих корака који ће допринети решавању 
сложеног процеса изградње система безбедног управљања отпадом у ГО Обреновац.  
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2.7. СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНИ СТАНДАРД РУРАЛНОГ 
СТАНОВНИШТВА 

Социјални развој, као компонента локалног развоја, односи се на широк спектар 
социјалних питања која, поред проблема незапослености, укључују: решавање 
проблема сиромаштва, социјалне и здравствене заштите, унапређење рада васпитно-
образовних установа, промовисање једнакости и равноправности полова и сл. 
Стратешки циљ одрживог развоја у области социјалне заштите јесте обезбеђивање 
ефикасне услуге на бази развијене мреже институција које су у стању да отклоне или 
ублаже ризике којима су изложени грађани. 

2.7.1. Васпитање и образовање 
Систем организованог школства у Обреновцу траје близу два века. Прва ОШ основана је 
још 1824. године, под називом „Прва обреновачка“ коју је похађало 15 ученика. У 
општини Обреновац, према попису основних и средњих школа из 1994. године ради 29 
основних школа, од чега су 19 непотпуне, четвороразредне односно подручне, а 10 
потпуне, осморазредне школе. У једној смени ради 12 подручних и две потпуне школе. У 
две смене ради по седам потпуних и подручних школа, а једна потпуна, осморазредна 
школа, ради чак у три смене. Од укупног броја учионица у подручним, четвороразредним 
основним школама (43), у једној смени се користе 32, а у две смене 11 учионица. Од 137 
учионица у осморазредним основним школама, у једној смени се користи 67 учионица, у 
две смене 64 учионице, а 6 учионица користе се у три смене. Просечна површина 
учионица по ученику у подручним школама је 3,10 m2, а у осморазредним школама само 
1,74 m2. Поред редовних, у Обреновцу ради и седам специјалних основних школа са 142 
ученика. Поред ОШ „Прва обреновачка“, у самом граду налазе се и следеће потпуне 
(осморазредне) школе: „Јован Јовановић Змај“ (основана 1959.), „Посавски партизани“ 
(основана 1968.) и „Јефимија“ (основана 2004.), док су у околним селима школе „Живојин 
Перић“  у Стублинама, „Дражевац“ у Дражевцу, „14. Октобар“ у Баричу (основана 1875.), 
„Скела“ у Скели и „Душан Полексић“ у Грабовцу. На другом спрату ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ основана је ОШ „Љубомир Аћимовић“ (основана 1999.) која се бави 
васпитањем и образовањем деце лако ментално ометене у развоју. На Графикону 22. 
приказани су подаци о броју ученика у основним школама по подручјима. 

Графикон 22. Број  ученика у основним школама по подручјима 

 
Извор: Општине у Србији, 2007-2010. године, РЗС, Београд 
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На основу графичког приказа података, уочава се константан пад укупног броја ученика 
који су похађали основну школу у посматраном временском периоду, при чему је ова 
тенденција изражена на нивоу свих посматраних подручја. Наиме, на територији 
Републике Србије у школској 2008/2009. години било је мање 6,7% ученика у основним 
школама у односу на школску 2005/2006. годину, односно 42.897 ученика мање. Сходно 
овом показатељу, закључак је да се број ученика у основним школама на годишњем нивоу 
смањивао за 10.724. Посматрајући територију Централне Србије, у школској 2008/2009. 
години било је 6,7% ученика мање него у 2005/2006. години. Укупна апсолутна вредност 
смањења броја ученика износила је 31.312, што на годишњем нивоу изражава пад од 7.828 
ученика. Територија Града Београда бележила је пад броја ученика у школској 2008/2009. 
години од 3,4%, у односу на школску 2005/2006. годину, а укупна апсолутна вредност 
опадања износила је 4.317 ученика. Следи да је годишње мање 1.079 ученика. Тенденција 
опадања броја основаца у ГО Обреновац настављена је и у наредној школској години 
(2009/2010.), када је било 5.856 уписаних ученика, што је за 1,5% мање у односу на 
школску 2008/2009. годину, односно 87 ученика мање. Поређењем броја основаца у 
школској 2009/2010. години са школском 2005/2006. годином, њихов број је мањи за 
14,1%, односно 462 ученика. Следи да је од школске 2005/2006. године сваке наредне 
године (до школске 2009/2010.) просечно било 92 ученика мање. 

У Обреновцу раде три редовне средње школе. У склопу средњошколског образовања, 
оформљене су Гимназија, Техничка школа и Пољопривредно-хемијска школа. Гимназија 
постоји више од 80 година (основана 1922.), када је међу својим наставницима имала и 
прослављену песникињу Десанку Максимовић, која је предавала српски и француски језик. 
Од 1928. године зграда Гимназије је у саставу Техничке школе Обреновац. Техничка школа 
(основана 1909/10.) и Пољопривредно-хемијска школа (основана 1990.) развијају се пратећи 
стратешке правце привредног развоја Обреновца. Велики број обреновачких ђака школује 
се у београдским гимназијама и средњим стручним школама. Све средње школе раде у две 
смене. Просечна површина учионичког простора у средњим школама по ученику је 2,50 m2. 
С обзиром да у ГО Обреновац нема високих школа и факултета, близина Београда 
омогућава и многобројним студентима београдског Универзитета из Обреновца да 
студирају живећи у свом граду (www.obrenovac.rs). На Графикону 23. приказани су подаци о 
броју ученика у средњим школама по подручјима. Кретање укупног броја ученика који 
похађају средњу школу у посматраним годинама је једнолично (расте па опада), како на 
подручју Републике Србије, тако и Централне Србије, Града Београда и ГО Обреновац. 

Графикон 23. Број  ученика у средњим школама по подручјима  

 
Извор: Општине у Србији, 2007-2010. године, РЗС, Београд 
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Поређењем броја ученика у школској 2008/2009. у односу на 2005/2006. годину, 
територија Републике Србије бележи пад броја средњошколаца од 1,4% (4.087), Централна 
Србија 1,3% (2.732), Град Београд 3,1% (2.087) и ГО Обреновац 5% (111). Посматрајући 
школску 2009/2010. годину, број средњошколаца на подручју ГО Обреновац мањи је за 8 
ученика (2.111) у односу на претходну школску годину, а у односу на школску 2005/2006. 
годину за 5,3% (119 ученика мање). 

На основу Графикона 22. и 23. може се закључити да у ГО Обреновац опада број млађе 
популације, првенствено у доби које похађа основну и средњу школу. Међутим, пад у 
броју ученика основних, а све више и средњих школа, може се анализирати и са 
аспекта близине Града Београда, јер се становништво све више одлучује да школе 
завршава ван Обреновца и свакодневно путује ради школовања. 

Поред образовања, веома важну улогу има и васпитање деце. Предшколско васпитање 
је од пресудног значаја за укупан раст и развој детета. То је васпитно-образовни процес 
формирања личности детета од рођења до поласка у школу, којим се буде, подржавају, 
и актуелизују сви његови психофизички потенцијали и усмеравају позитивне 
тенденције које се испоље у развоју. Посебно је значајно што је предшколско 
образовање ушло у редовни систем образовања, а уједно је и предуслов за развој 
друштва уопште. У Табели 55. уочава се константно повећавање броја предшколских 
установа по посматраним подручјима. 

Табела 55. Број установа за децу предшколског узраста  по подручјима 
Подручје Школска година Република Србија Централна Србија Град Београд ГО Обреновац 

2005/2006. 1.873 1.243 324 13 
2006/2007. 1.970 1.328 324 15 
2007/2008. 2.159 1.513 351 20 
2008/2009. 2.297 1.642 375 24 
2009/2010. 2.364 1.704 389 29 
Извор: Општине у Србији, 2006-2010., РЗС, Београд 

Наиме, у школској 2009/2010. години, број предшколских установа на територији 
Републике Србије повећан је за 26,2% (491 установа више) у односу на школску 
2005/2006. годину; у Централној Србији за 37,1% (461 установа више); у Граду Београду 
за 20,1% (65 установа више) и ГО Обреновац за 23,1% (16 установа више). Највећи 
проценат повећања броја предшколских установа изражен је на подручју Централне 
Србије, а најмањи на подручју Града Београда. У школској 2010/2011. години број 
предшколских установа на подручју ГО Обреновац остао је непромењен (29). 

2.7.2. Здравствена заштита 
Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена 
заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, 
здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга 
дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, 
односно медицина рада, физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска 
здравствена делатност57. Дом здравља Обреновац обезбеђује услуге примарне 
здравствене заштите за око 75.000 становника (процена Градског завода за статистику 
Београд у 2009. години), укључујући и расељена лица58. У складу са бројем становника 
направљен је и план рада за 2011. годину. Запослени у Дому здравља Обреновац 
                                                            
57 www.obrenovac.rs 
58 Подаци добијени из Дома здравља Обреновац, 2011. 
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пружају услуге свим популационим групама, а све у циљу очувања и унапређења 
здравља, при чему је већа доступност здравствене заштите омогућена постојањем 
здравствених станица и здравствених амбуланти у селима. Дом здравља Обреновац 
пружа услуге корисницима здравствене заштите на територији ГО Обреновац, која 
обухвата 29 насељених места, обављајући процес рада у централном објекту Дома 
здравља у градском делу општине, као и у 13 истурених објеката, од којих су 7 
здравствене станице и 6 здравствене амбуланте. У оквиру Дома здравља Обреновац, у 
околним селима функционишу следеће здравствене станице и амбуланте: 

1. З.С. Стублине - пружа се здравствена заштита одраслим особама и деци 
школског узраста (7-18 година), као и стоматолошка здравствена заштита; 

2. З.С. Грабовац - пружа се здравствена заштита одраслим особама и деци 
школског узраста (7-18 година), као и стоматолошка здравствена заштита; 

3. З.С. Барич - пружа се здравствена заштита одраслим особама и деци школског 
узраста (7-18 година), као и стоматолошка здравствена заштита; 

4. З.С. Дражевац - пружа се здравствена заштита одраслим особама и 
стоматолошка здравствена заштита; 

5. З.С. Забрежје - пружа се здравствена заштита одраслим особама и стоматолошка 
здравствена заштита; 

6. З.С. Скела - пружа се здравствена заштита одраслим особама и стоматолошка 
здравствена заштита; 

7. З.С. ТЕНТ А која се налази у кругу ТEНТ-а „А“ - пружа се здравствена заштита 
радницима (куративне посете), обављају се систематски прегледи радника и 
стоматолошка здравствена заштита; 

8. З.А. Кртинска - пружа се здравствена заштита одраслим особама; 
9. З.А. Мала Моштаница - пружа се здравствена заштита одраслим особама; 
10. З.А. Звечка - пружа се здравствена заштита одраслим особама; 
11. З.А. Ушће - пружа се здравствена заштита одраслим особама; 
12. З.А. ТЕНТ Б која се налази у кругу ТEНТ-а „Б“ - пружа се здравствена заштита 

радницима (куративне посете), обављају се систематски прегледи радника и 
стоматолошка здравствена заштита; 

13. З.А. Дрен - пружа се здравствена заштита одраслим особама. 

У свим здравственим станицама и амбулантама раде лекари опште праксе, који су 
подједнако неопходни одраслим особама и деци школског узраста.  

У Дому здравља Обреновац запослено је 44 лекара опште праксе (од тога тренутно на 
специјализацији 9 лекара) и 49 специјалиста. Према нормативу, Дом здравља би требао 
да има 105 лекара, што значи да недостаје 12 лекара. Број запослених медицинских 
сестара које су у сталном радном односу, са средњом стручном спремом је 133, а са 
вишом стручном спремом 17. Према нормативу, Дом здравља би требао да има 189 
медицинских сестара, што значи да им недостаје 39 медицинских сестара. Сви лекари 
специјалисти који су запослени у Дому здравља раде у централном пункту Дома 
здравља. У здравственим станицама и амбулантама у приградским општинама запослено 
је 14 лекара опште праксе, 17 медицинских сестара - техничара, 10 стоматолога и 10 
стоматолошких техничара. У З.С. ТЕНТ-а „А“, 2 запослена лекара су специјалисти 
медицине рада, а 3 запослене медицинске сестре обављају превентивне прегледе. 

Када је реч о медицинским уређајима, ЕКГ апарата има у следећим здравственим 
станицама: Звечка, Барич, Грабовац, Стублине, Забрежје, ТЕНТ „А“ и ТЕНТ „Б“, док 



Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012. - 2022. година 

га З.С. Дражевац не поседује. Исто тако, ЕКГ апарата нема ни у здравственим 
амбулантама: Скела, Мала Моштаница, Кртинска, Дрен и Ушће. 

У плану је изградња новог објекта З.А. „Кртинска“ у Кртинској и планирана средства 
износе 4.852.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за изградњу ове здравствене 
амбуланте су обезбеђена од стране Градског секретаријата за здравство.  

У оквиру апотеке „Београд“, у Обреновцу раде две градске апотеке и  пет приградских 
 јединица за издавање готових лекова  са укупно 26 запослених. 

Број запослених лекара (Графикон 24.)  у свим посматраним подручјима у приказаном 
четворогодишњем периоду се повећавао, осим на територији ГО Обреновац. На 
територији Републике Србије у 2009. години у односу на 2006. годину, било је за 6% више 
запослених лекара (1.181 запослени лекар), на територији Централне Србије за 5,6% (855 
запослених лекара), Града Београда за 5,2% односно 299 запослених лекара. 

Графикон 24. Укупан број лекара у здравственој служби59 по подручјима 

 
Извор: Општине у Србији, 2007-2010. године, РЗС, Београд 

Међутим, на подручју ГО Обреновац, број запослених лекара 2006-2008. године опао je 
за 5,4% (5 запослених), да би већ у 2009. години био забележен раст од 9,1% (8 
запослених лекара). Међутим, у 2010. години Дом здравља ГО Обреновац поново 
бележи пад у броју запослених лекара за 3, односно за 3,1%, у односу на претходну 
годину, чиме се враћа на позицију из 2006. године са 93 запослена лекара (РЗС, 2011.). 
И поред поменутог раста броја запослених лекара, закључује се да је Дому здравља 
Обреновац потребно још 10-12 лекара како би испунили теоријски постављени 
норматив. На Графикону 25. приказан је број становника по једном лекару у 
здравственим службама по посматраним подручјима. С обзиром да се број лекара за 
посматрани временски период повећавао, а број становника по једном лекару 
смањивао, закључује се да су ова два показатеља у међусобној корелацији. 

На територији Републике Србије број становника по једном лекару у 2009. години, у 
односу на 2006. годину, опао је за 6,6%, тј. на једног лекара долази 25 становника 
мање. На нивоу територије Централне Србије у 2009. години у односу на 2006. годину, 
број становника на једног лекара опао је за 6,4%, односно 23 становника. 
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59 Подаци Института за јавно здравље Србије и подаци се односе само на установе у плану мреже 
здравствених установа Републике Србије. 
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Графикон 25. Укупан број становника на једног лекара у здравственим службама по 
подручјима  

 
Извор: Општине у Србији, 2007 - 2010. године, РЗС, Београд 

Подручје Града Београда такође бележи пад броја становника на једног лекара у 2009. 
у односу на 2006. годину, смањење износи 3,2% (9 становника). Међутим, ГО 
Обреновац осликава нешто другачије стање. Наиме, 2006-2008. године број становника 
на једног лекара се повећавао, па је са 768 становника у 2006. повећан на 817 
становника у 2008. години, тј. раст од 49 становника на једног лекара (6,4%). У 2009. у 
односу на 2008. годину број становника на једног лекара је смањен за 65 (око 8%), а у 
односу на 2006. за свега 2,1%. У 2010. години број становника на једног лекара поново 
се повећао и износио је 779, што је за 3,6% више у односу на 2009. годину и приближан 
је броју из 2007. године (РЗС, 2011.). Поменути пораст/пад броја становника на једног 
лекара у ГО Обреновац може се објаснити кроз смањење/пораст броја запослених 
лекара у здравственој служби, што је уочљиво на Графикону 24. и у корелацији је са 
Графиконом 25. 

2.7.3. Социјална заштита 
Социјална заштита подразумева обезбеђење минималне социјалне сигурности која је 
намењена сиромашним појединцима или породицама у циљу достизања егзистенцијалног 
дохотка, бригу о припадницима социјално угрожених група, али и подршку за формирање 
младих породица и подстицање рађања. Основни правац развоја у смислу пружања 
ефикасне социјалне заштите лежи у континуираном пружању услуга свих актера 
социјалне заштите кроз заједничко и синхронизовано деловање. 

Анализа социјалне заштите извршена је на основу материјала који су прикупљени из 
три извора. Једна група података преузета је са званичног сајта ГО Обреновац 
(www.obrenovac.rs), друга група добијена је из Градског центра за социјални рад у 
Београду – Одељење Обреновац, а трећа група података преузета је из статистичке 
публикације „Општине у Србији“ (РЗС, Београд). 

На званичном сајту ГО Обреновац (www.obrenovac.rs) објављене су детаљне информације 
о свим видовима социјалне помоћи, које се реализују кроз активности Центра за социјални 
рад. Међутим, у овом прилогу су видови штуро побројани, како би се целокупна 
проблематика приближила. Наиме, услуге Центра за социјални рад - Одељење Обреновац, 
су: материјална помоћ, породично-правна помоћ, институционална и ванинституционална 
помоћ, психолошка помоћ и саветовалиште за брак и породицу. 
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Из Градског центра за социјални рад у Београду - Одељење Обреновац, а посредством 
Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине у Обреновцу (2011.), 
образложена је стварна надлежност Одељења  за социјалну помоћ и видови помоћи. 

Стварна надлежност Одељења је социо-породична и правна заштита дефинисана 
Законом о социјалној заштити, Породичним законом, као и Одлуком о правима у 
социјалној заштити Београда. Право на различите врсте материјалне подршке 
остварују корисници ради задовољења њиховог егзистенцијалног минимума и 
подршци социјалној укључености.  

Права материјалне подршке према Закону о социјалној заштити су: новчана социјална 
помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећан додатак за помоћ и негу другог 
лица, помоћ за оспособљавање за рад, једнократна новчана помоћ  и друге врсте 
материјалне подршке. Исплата наведених видова социјалне помоћи се врши из 
средстава буџета Републике Србије. Према Одлуци о правима, поједини видови 
помоћи исплаћују се и из средстава буџета града Београда, а то су: једнократна помоћ, 
стална новчана накнада, помоћ у кући, дневни боравак, опрема корисника, бесплатна 
стипендија, заштита становања. 

Новчана социјална помоћ је право које се исплаћује месечно (пример IV/2011.): за 
појединца 6.552,00 динара, за сваку наредну одраслу особу се увећава за 3.276,00 
динара, а за дете до18 година за 1.966,00 динара. 

Једнократне новчане помоћи се признају по захтеву странке или по службеној 
дужности највише два пута у календарској години, с тим да појединачни износ права 
не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Београду, а изузетно не 
прелази двоструки износ просечне зараде. 

Туђа нега признаје се по оцени надлежне инвалидске комисије, исплаћује се месечно и 
од 01.04.2011. године износи 8.246,00 динара, а увећана износи 22.243,00 динара. 

Бесплатни оброк се свакодневно испоручује преко Црвеног крста Обреновац, 
дистрибуцију обавља фирма „Лидо“, а средства обезбеђује Скупштина града Београда. 

Поред ових података, у обзир су узети и подаци о малолетним и пунолетним 
примаоцима социјалне помоћи по посматраним подручјима, као и њихова структура у 
оквиру ГО Обреновац. У табелама је приказано бројно стање малолетних и пунолетних 
лица који су корисници социјалне заштите, како по подручјима посматрања, тако и за 
ГО Обреновац по поједним категоријама помоћи. 

Карактеристика која је очигледна јесте да се из године у годину број примаоца социјалне 
помоћи по посматраним подручјима константно повећавао, како малолетних тако и 
пунолетних лица. Проценат промене (увећања) израчунат је из односа броја корисника 
социјалне помоћи малолетних и пунолетних лица 2009. године са бројем корисника 
социјалне помоћи малолетних и пунолетних лица у 2006. години. На подручју Републике 
Србије у 2006. години било је укупно 335.746 (Табела 56.) корисника социјалне помоћи, 
док је у 2009. било за 24,3% више (417.335). Проценат промене (увећања) израчунат је из 
односа броја корисника социјалне помоћи малолетних и пунолетних лица 2009. године 
са бројем корисника социјалне помоћи малолетних и пунолетних лица у 2006. години. 
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Табела 56. Малолетна и пунолетна лица - корисници социјалне заштите по подручјима  
Укупно 

Република Србија Централна Србија Град Београд ГО Обреновац Година Малолетна 
лица 

Пунолетна 
лица 

Малолетна 
лица 

Пунолетна 
лица 

Малолетна 
лица 

Пунолетна 
лица 

Малолетна 
лица 

Пунолетна 
лица 

2006. 112.943 222.803 78.508 148.674 14.961 28.333 846 1.860 
2007. 121.749 243.001 85.084 163.458 15.036 30.625 1.200 2.357 
2008. 132.519 267.869 92.687 175.864 16.494 32.374 1.542 2.717 
2009. 142.012 275.323 96.399 185.824 17.185 33.710 1.818 2.991 

Извор: Општине у Србији, 2007- 2010. године, РЗС, Београд 

На подручју Републике Србије у 2006. години било је укупно 335.746 корисника 
социјалне помоћи, док је у 2009. било за 24,3% више (417.335). Проценат корисника 
социјалне помоћи малолетних лица се повећао за 25,7% у 2009. години, а пунолетних за 
23,6%, у односу на 2006. годину. Подручје Централне Србије карактерише укупан број 
корисника социјалне помоћи од 227.182 у 2006. години, а у 2009. години било је 24,2% 
више (282.223). Број малолетних лица корисника социјалне помоћи се повећао за 22,8% 
у 2009., а пунолетних за око 25% у односу на 2006. годину. Подручје Града Београда је у 
2006. години имало укупно 43.294 корисника социјалне помоћи, да би се до краја 2009. 
њихов број увећао за 17,6% (50.895). Проценат малолетних лица као корисника 
социјалне помоћи у 2009., у односу на 2006. годину, се увећао за 14,9%, а пунолетних за 
око 19%. Подручје ГО Обреновац карактерише знатно лошији социјални положај него 
што је на нивоу претходна три подручја. Наиме, у 2009. години број корисника 
социјалне помоћи повећао се за 77,7% у односу на 2006. годину. За исти временски 
период проценат малолетних лица корисника социјалне помоћи увећан је за 114,7%, а 
пунолетних за 60,8%. У Табели 57. приказан је број малолетних лица корисника 
социјалне помоћи у ГО Обреновац по појединим категоријама. 

Табела 57. Малолетна лица - корисници социјалне заштите у ГО Обреновац  

Година Укупно 
Угрожени 
породичном 
ситуацијом 

С 
поремећајима 
у понашању 

Ментално 
заостали 

Ометени 
у 

физичком 
развоју 

С 
комбинованим 
сметњама 

Остали 
корисници 
услуга 

2006. 846 436 138 55 25 20 172 
2007. 1.200 720 267 36 24 22 131 
2008. 1.542 814 422 36 35 27 208 
2009. 1.818 885 527 32 45 31 298 

Извор: Општине у Србији, 2007- 2010. године, РЗС, Београд 

Подручје ГО Обреновац карактерише убрзани раст малолетних лица корисника 
социјалне заштите, па се у 2009. години увећао за 114,7%, у односу на 2006. годину. У 
четворогодишњем периоду, у структури корисника највеће учешће имају лица која 
социјалну помоћ примају услед угрожености породичном ситуацијом, затим с 
поремећајима у понашању, ометена у физичком развоју, ментално заостала и по 
осталим основама. Структура ових корисника за 2009. годину приказана је на 
Графикону 26.  
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Графикон 26. Структура малолетних лица корисника социјалне заштите у ГО 
Обреновац у 2009. години (у %) 
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Угрожени породичном
ситуацијом
С поремећајима у
понашању
Ментално заостали

Ометени у физичком
развоју
С комбинованим сметњама

Остали корисници услуга

 
Извор: Општине у Србији, 2010. година, РЗС, Београд 

У Табели 58. приказана је структура корисника социјалне помоћи (пунолетних лица) у ГО 
Обреновац у периоду 2006 - 2009. година према појединим категоријама угрожености. 

Табела 58. Пунолетна лица - корисници социјалне заштите у ГО Обреновац 

Година Укупно 
С 

поремећајима 
у понашању 

Психички и 
физички 
ометена 
лица 

Материјално 
необезбеђена 

лица 

Незбринута 
лица 

Остарела 
лица 

Остала 
одрасла и 
остарела 
лица 

2006. 1.860 45 311 544 29 575 356 
2007. 2.357 43 370 497 28 610 809 
2008. 2.717 57 388 482 25 667 1.098 
2009. 2.991 70 435 544 25 695 1.222 

Извор: Општине у Србији, 2007- 2010. године, РЗС, Београд 

Територија ГО Обреновац има изражени раст пунолетних лица корисника социјалне 
заштите за приказани четворогодишњи период. Наиме, у 2009. години је било 60,8% 
више пунолетних лица него у 2006. години. Највећи проценат у све четири посматране 
године чине остарела лица, затим материјално необезбеђена лица, психички и физички 
ометена лица, с поремећајима у понашању, незбринута лица и по осталим основама. На 
Графикону 27. приказана је структура пунолетних лица корисника социјалне помоћи у 
2009. години у ГО Обреновац. 

Графикон 27. Структура пунолетних лица корисника социјалне заштите у ГО 
Обреновац у 2009. години (у %) 
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Извор: Општине у Србији, 2010. година, РЗС, Београд 
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Све претходне анализе у оквиру социјалне заштите обухватале су период 2006-2009. 
година. Напослетку, слика о социјалној заштити у ГО Обреновац допуњена је 
подацима о укупном броју малолетних и пунолетних лица и у 2010. години (РЗС, 
2011.). Наиме, број малолетних лица корисника социјалне помоћи у 2010. години 
увећан је за 442 (24,3%) у односу на 2009. годину, и броји 2.260 лица, а пунолетних за 
807 (26,9%) и броји 3.798 лица. Поређењем 2010. и 2006. године, број малолетних лица 
корисника социјалне помоћи повећан је за 1.414 лица у 2010., а стављањем у однос 
поменутих вредности, добијамо податак да се њихов број повећао за око 2,7 пута. 
Слична ситуација је и код пунолетних лица. Наиме, број пунолетних лица корисника 
социјалне помоћи повећан је за 1.938, у 2010., а стављањем у однос поменутих 
вредности, добијамо податак да се њихов број повећао за дупло. 

На основу свега изнетог, закључује се да је социјални положај становништва ГО 
Обреновац веома лош. Првенствено забрињава велика стопа раста малолетног 
становништва као корисника социјалне заштите, која је за четири године дуплирана. С 
обзиром да су међу најзаступљенијим категоријама корисници који су угрожени 
материјалном ситуацијом, податак се може оправдати ниском стопом запослености. 
Посматрајући структуру пунолетних лица корисника социјалне заштите, истиче се да 
су најбројнија остарела лица. Ова чињеница указује да расте учешће старијег 
становништва, наспрам младог које континуирано напушта територију ГО Обреновац. 

Социјални развој представља најважнији елемент развоја. За остваривање социјалног 
развоја неопходно је ангажовање свих градских/општинских ресурса, како би се 
задовољиле друштвене потребе свих грађана. Социјални развој ГО Обреновац, као део 
ширег друштвеног развоја, мора имати за циљ подизање нивоа социјалне сигурности 
становништва и побољшање могућности за њихово активно учешће у свим сферама 
живота. Међутим, ово је немогуће остварити уколико финансијска средства нису 
одређена у градском буџету. 

2.7.4. Спорт и култура 
На територији ГО Обреновац функционише педесетак спортских клубова, са 185 
такмичарских екипа и преко 4 хиљаде регистрованих спортиста. Фудбал и ФК 
„Раднички“ Обреновац је најпопуларнији спорт, бар по броју клубова и такмичењима у 
која су укључени. Некада је Обреновац био познатији по женском рукомету, јер је 
истоимени клуб био више пута прволигаш. Сада се у савезном рангу такмичења налазе: 
женски одбојкашки клуб „ТЕНТ“, карате клуб „Раднички“, ватерполо клуб „ТЕНТ“, 
кaјак-кану клуб „Бора Марковић“ и рукометни клуб  „Прва  искра - Раднички“. У 
републичком рангу такмичења су кошаркашки клуб „Раднички“ и мушки одбојкашки 
клуб „ТЕНТ“. На територији Београда такмиче се шаховски клубови „Драган 
Марковић“ и „Палеж“, 9 фудбалских клубова, док је у општинском рангу такмичења 14 
фудбалских клубова. Кроз турнире, од савезног до општинског ранга такмиче се: кик 
бокс клуб „Обреновац“, карате клуб „Палеж“, џудо клуб „Раднички“, клуб за синхроно 
пливање „ТЕНТ“, 3 ауто-мото клуба, тениски клуб „Нец“, одбојкашки клуб „Алфа“, 
стрељачка удружења „Милан Милосављевић - Сеља“ из Мислођина, „Стублине“ и 
„Обреновац“, Спортско риболовачко друштво „Колубара“ и Удружење спортских 
риболоваца „Забрежје“. Оно што комплетно употпуњује спортску слику о Обреновцу и 
чини озбиљним спортским центром је, пре свега, велика спортска хала у Дому културе 
и спортова, корисне површине око 2 хиљаде квадратних метара, која нуди рукометни, 
два кошаркашка, или чак три одбојкашка терена, са трибинама капацитета око 1.500 
места. Ту је и комплекс олимпијских базена - отворено и затворено пливалиште са 
сауном, који су на располагању читаве године. Онима који у овај спортски центар дођу 
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из далека и на дуже време, на расолагању је хотел „Обреновац“ са преко 260 кревета, 
који се налази крај базена, на самом улазу у град из правца Београда. Обреновац има и 
мноштво других спортских терена и објеката: неколико фудбалских стадиона, са 
квалитетним теренима, тениским игралиштима. Као град на три реке, Обреновац је 
окренут и риболову и спортовима на води. На обали Саве, у насељу Забрежје, седишту 
старе речне луке, налази се простор кајак-кану клуба "Бора Марковић", који пружа 
одличне услове за  рекреативно  и професионално  бављење  веслачким  спортовима. 

Велики број Обреновчана упућен је на богату културну понуду и широке могућности 
Београда, удаљеног свега тридесетак минута вожње аутобусом. То је омогућило 
непосредну комуникацију са готово свим институцијама културе у главном граду, али 
и знатно утицало на развој културе у самој ГО. Средином прошлог века, Обреновац 
(Палеж) је поред властитих песама имао и своје коло - „Палежанку“. Свој први 
културни центар, Обреновац је добио 1932. године, када је изграђен и отворен 
„Соколски дом“, који је био стециште и средиште спортског и културног живота. У 
њему су се окупљали и радили интелектуална и градска елита, хуманитарне 
организације, певачка друштва, спортисти, ловци, занатлије, трговци итд. Дуго је ова 
лепа зграда била напуштена и запуштена, а сада је спремна да настави традицију 
засновану још тридесетих година прошлога века. У међувремену, центар културног и 
спортског живота Обреновца постао је Дом културе и спортова, отворен 1982. године, 
који се данас зове Спортско-културни центар Обреновац. У Дому културе су 
позоришно-биоскопска сала са 700 седишта, мала сала са камерном сценом, ликовна 
галерија, градски биоскоп који прима 450 гледалаца и други пратећи простори. У њему 
је и огранак матичне библиотеке, друге централне културне установе у Обреновцу. 
Под окриљем Дома културе раде многе уметничке групе: балетски студио, мали 
аматерски театар, хор „Обреновачке девојке“ и друге разноврсне уметничке 
школе. Обреновац је родно место низа афирмисаних књижевника, који  су окупљени у 
властитом удружењу. Оно издаје књижевни  алманах Палеж, годишњу збирку 
књижевних радова обреновачких писаца, а бави се и широм издавачком делатношћу. 
Обреновац има и  удружење  ликовних  уметника „Мост“, које организује ликовне 
колоније, групне и појединачне изложбе и друге акције, развијајући ликовну културу у 
Обреновцу. Фолклорно наслеђе негује неколико културно-уметничких друштава: 
„Драган Марковић“ из Забрежја, „Прва Искра“ из Барича, „ТЕНТ“ из Обреновца, 
ансамбли из Стублина, Скеле, Великог Поља и Јасенка. Гусларско друштво „Никола 
Тесла“ употпуњује овај  низ форми у којима се чува богата баштина српске културе. Други 
обреновачки центар културних дешавања је Матична библиотека „Влада  Аксентијевић“. 
Библиотека је смештена у атрактивној и најстаријој варошкој грађевини, „часном дому“ 
обреновачког трговца Бранислава Михајловића са почетка 19. века, у којој је некада и сам 
Књаз Милош бивао чест гост, због чега је и данас позната као Милошев  конак. У том веома 
лепом простору одржавају се и књижевне вечери, изложбе и други културни догађаји. У 
Обреновцу су се усталиле још неке културне манифестације - пролећне и летње ликовне 
колоније у Забрану и Јозића колиби, фестивали дечјих фолклорних ансамбала и драмских 
група, Обреновачко лето, те вишедневно програмско обележавање градског имендана под 
називом Милошеви дани. 

2.7.5. Оцена животног стандарда 
Како би оцена животног стандарда била што објективнија, неопходно је приказати 
податке о стању запослености (Табела 59.) односно незапослености становништва 
(Табела 60.), као и просечан износ нето зарада (Табела 61.). 
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Табела 59.  Укупно запослено становништво по подручјима 
Укупно запослено становништво                    Година 

 
Подручје 2006. 2007. 2008. 2009. 

Стопа промене 
запослености 
 (2009/2006.) 

Република Србија 1.471.750 1.432.851 1.428.457 1.396.792 -5,1 
Централна Србија 1.090.808 1.059.091 1.052.529 1.034.443 -5,2 
Град Београд 465.044 454.895 465.733 473.535 1,8 
ГО Обреновац 10.146 9.864 10.339 10.426 2,8 
Извор: Општине у Србији, 2007- 2010. године, РЗС, Београд 

На основу табеларног прегледа уочава се пад у броју запосленог становништва у 
посматраном четворогодишњем периоду на подручју Републике и Централне Србије, 
док је на територији Града Београда и ГО Обреновац запосленост варирала. Наиме, у 
2009., у односу на 2006. годину, запосленост на територији Републике Србије опала је за 
5,1%, а Централне Србије за 5,2%. На подручју Града Београда запосленост је опала за 
2,2% у 2007. у односу на 2006. годину, затим до краја 2009. године се повећавала, тако да 
је, у односу на 2006. годину, запосленост била већа за 1,8%. Подручје ГО Обреновац 
имало је исту тенденцију кретања запослености као и Град Београд, с тим што је у 2009. 
години, у односу на 2006., запосленост порасла за 2,8%. У сектору образовања, науке, 
културе и информисања, од укупно запослених у општини Обреновац, у градском 
насељу живи 50,3%, у приградским 25,1%, а у сеоским 24,6%. Међу запосленима у 
здравству и социјалној заштити, 49% живи у градском насељу, 33,4% у приградским, а 
17,5% у сеоским насељима. У 2010. години број запосленог становништва у ГО 
Обреновац (РЗС, 2011.) био је 10.000, што је за 426 лица мање у односу на 2009. годину, 
односно запосленост је опала за 4,1%, а у односу на 2006. за 1,4%. 

Табела 60. Укупно незапослено становништво по подручјима (2006-2009. године) 
Укупно незапослено становништво                    Година 

 
 
Подручје 

2006. 2007. 2008. 2009. 

Стопа промене 
незапослености 

(2009/2006.) 

Република Србија 916.257 785.099 727.621 730.372 -20,3 
Централна Србија 640.767 569.760 536.012 532.054 -17 
Град Београд 139.984 114.219 98.057 92.185 -34,1 
ГО Обреновац 8.102 6.777 6.111 6.049 -25,3 
Извор: Општине у Србији, 2007- 2010. године, РЗС, Београд 

Из Табеле 60. проистиче закључак да се смањивао проценат незапосленог становништва 
на посматраним подручјима. Наиме, у 2009., у односу на 2006. годину, подручје 
Републике Србије бележи пад незапослености за 20,3%, Централне Србије за 17%, Града 
Београда за 34,1% и ГО Обреновац за 25,3%. Свакако, највећи пад незапослености има 
Град Београд, што се одразило и на територију ГО Обреновац. У ГО Обреновац у 2010. 
години (РЗС, 2011.) број незапосленог становништва био је 6.273, што је 224 
незапослених лица више него у 2009. години, односно незапосленост је увећана за 
3,7%, а у односу на 2006. годину опала за 22,6%.  

Међутим, стопе промене запослености и незапослености указују на једну нелогичност. 
С обзиром на чињеницу да се на подручју ГО Обреновац запосленост повећала за 2,8%, 
а насупрот овоме, незапосленост опала за 25%, поставља се питање шта обухвата 
разлика између ова два показатеља. Свакако се може узети у обзир близина Града 
Београда и сама чињеница да се све више становника одлучује да свакодневно путује 
на релацији Обреновац - Београд - Обреновац. Ради оцене животног стандарда 
становништва, полази се од чињенице да нелинеарност кретања стопа запослености и 
незапослености потиче од великог броја становника који раде „на црно“, па их 
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Национална служба за запошљавање Београд, односно Обреновац, не може 
евидентирати као запослена тј. незапослена лица. 

Оцењивање животног стандарда становништва може се извршити и на основу просечне 
нето зараде (годишњи просек). Поменути подаци налазе се у табели која следи. 

Табела 61. Просечна нето зарада (годишњи просек, у РСД) по подручјим 
Година 

 

Подручје 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 21.707 27.759 32.746 31.733 34.142 

Централна 
Србија 21.560 27.691 32.688 31.930 34.422 

Град Београд 27.476 34.620 40.089 39.862 42.489 
ГО Обреновац 25.571 36.001 38.514 36.136 38.888 
Извор:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d240304IND01%2635%3d6%2c7
%2c00%2c70190%262%3d200600%2c200700%2c200800%2c200900%2c201000%266%3d2%26sAreaId%3d240304%26
dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic 

Анализирајући посматрани временски период и посматрана подручја, а на основу 
Табеле 61., истиче се да су просечне нето зараде на подручју Града Београда веће од 
зарада које се остварују на подручју Републике Србије, Централне Србије и ГО 
Обреновац. Анализирајући параметре у 2010. години, просечна нето зарада на нивоу 
Града Београда је за 24,4% већа у односу на зараду у Р. Србији, Централној Србији ( за 
23,4%) и ГО Обреновац (за 9,2%). Занимљив податак јесте да је просечна нето зарада 
на територији ГО Обреновац већа од зараде која се остварује на нивоу Републике 
Србије и Централне Србије. Просечна нето зарада у ГО Обреновац у 2010. години била 
је већа од зараде у Републици Србији за 13,9% и у Централној Србији за 13%. 

Ради утврђивања квалитета живота на подручју ГО Обреновац, послужиће и подаци о 
рангу Општине према висини просечне нето зараде (у РСД) у односу на целокупну 
територију Републике Србије. У 2006. години, ГО Обреновац са просечном нето 
зарадом од 25.571,00 се налазила на 18. месту, у 2007. години са зарадом од 36.001,00 
се налазила на 7. месту, у 2008. години са зарадом од 38.514,00 на 15. месту, у 2009. 
години са зарадом од 36.136,00 на 16. месту и у 2010. години са просечном нето 
зарадом од 38.888,00 на 15. месту. Гледајући само просечну нето зараду и позицију ГО 
Обреновац, закључује се да је Општина у првих двадесет Градова и Општина 
Републике Србије, што је значајна предност. 

Оцена животног стандарда становништва може се објективније приказати и поређењем 
просечне нето зараде са издацима за личну потрошњу домаћинстава (месечни просек). 
У Табели 62. су представљени подаци са издацима за личну потрошњу домаћинстава у 
2010. години за подручје Републике Србије, Централне Србије и Града Београда. 
Подаци за ГО Обреновац ће изостати, јер их званична статистика не евидентира, али се 
због близине Града Београда и свакодневног путовања запослених, може рећи да 
известан проценат припада и ГО Обреновац. 

Поређењем просечне нето зараде и просечних издатака за личну потрошњу домаћинстава, 
закључујемо да ова два показатеља нису у корелацији (2010.). Наиме, издаци за личну 
потрошњу на територији Републике Србије су за 24,3% већи од просечне нето зараде, на 
територији Централне Србије за 21,9% и Града Београда за 16,2%. 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d240304IND01%2635%3d6%2c7%2c00%2c70190%262%3d200600%2c200700%2c200800%2c200900%2c201000%266%3d2%26sAreaId%3d240304%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d240304IND01%2635%3d6%2c7%2c00%2c70190%262%3d200600%2c200700%2c200800%2c200900%2c201000%266%3d2%26sAreaId%3d240304%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d240304IND01%2635%3d6%2c7%2c00%2c70190%262%3d200600%2c200700%2c200800%2c200900%2c201000%266%3d2%26sAreaId%3d240304%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
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Табела 62. Издаци за личну потрошњу домаћинстава по подручјима у 2010. години 
(месечни просек, у РСД) 

Врста издатка Република 
Србија 

Централна 
Србија Град Београд 

Укупно 42.448 41.967 49.395 
Храна и безалкохолна пића 17.446 17.821 20.160 
Алкохолна пића, дуван и наркотици 1.886 1.845 1.773 
Одећа и обућа 2.045 2.016 2.101 
Становање, вода, ел. енергија, гас и остала 
горива 6.807 6.447 7.614 

Опрема за стан и текуће одржавање 1.871 1.737 1.656 
Здравље 1.754 1.699 2.402 
Транспорт 3.820 3.722 3.843 
Комуникације 1.659 1.575 1.936 
Рекреација и култура 1.982 1.998 3.356 
Образовање 403 416 703 
Ресторани и хотели 815 830 1.175 
Остали лични предмети и остале услуге 1.960 1.861 2.676 
Извор:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23
%266%3d1%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%
2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3
dSerbianCyrillic 

Ова ситуација би донекле била повољнија уколико би у домаћинствима било бар двоје 
запослених, па би и просечна нето зарада по домаћинству била дуплирана, при 
непромењеним новчаним издацима за личну потрошњу домаћинства.  

У  Табели 63. приказана је структура издатака према њиховој врсти. Највеће учешће у 
укупним издацима за личну потрошњу домаћинстава имају издаци за храну и 
безалкохолна пића (скоро 42% у укупној структури издатака), при чему за подручје 
Републике Србије чине 41,3%, Централне Србије 42,4% и Града Београда 40,7% (2010.).  

Табела 63. Структура издатака за личну потрошњу домаћинстава по подручјима у 
2010. години према њиховој врсти (месечни просек) 

Структура издатака по подручјима (у %) Врста издатака Република Србија Централна Србија Град Београд 
Укупно 100,0 100,0 100,0 
Храна и безалкохолна пића 41,3 42,4 40,7 
Алкохолна пића, дуван и наркотици 4,4 4,4 3,6 
Одећа и обућа 4,8 4,8 4,3 
Становање, вода, ел. енергија, гас и 
остала горива 16,0 15,4 15,4 

Опрема за стан и текуће одржавање 4,4 4,1 3,4 
Здравље 4,1 4,0 4,9 
Транспорт 9,0 8,9 7,8 
Комуникације 3,9 3,8 3,9 
Рекреација и култура 4,7 4,8 6,8 
Образовање 0,9 1,0 1,4 
Ресторани и хотели 1,9 2,0 2,4 
Остали лични предмети и остале 
услуге 4,6 4,4 5,4 

Извор:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23
%266%3d2%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%
2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3
dSerbianCyrillic 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d1%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d1%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d1%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d1%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d2%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d2%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d2%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d0102IND01%262%3d%23all%23%266%3d2%2651%3d0000%2c0100%2c0200%2c0300%2c0400%2c0500%2c0600%2c0700%2c0800%2c0900%2c1000%2c1100%2c1200%2635%3d6%2c7%2c70%2c00%2c8%2636%3d0%26sAreaId%3d0102%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
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На другом месту се налазе издаци за становање, воду, електричну енергију, гас и 
остала горива, који су на нивоу Републике 16,0%, Централне Србије и Града Београда 
15,4% у укупним издацима. На трећем месту се налазе издаци за транспорт, који на 
нивоу Републике Србије чине 9,0%, Централне Србије 8,9% и Града Београда 7,8% од 
укупних издатака. У структури укупних издатака најмање учешће чине улагања у 
образовање, који на нивоу Републике учествују са 0,9%, Централне Србије 1,0% и 
Града Београда 1,4%. Треба узети у обзир да известан број Обреновчана путује 
свакодневно за Београд ради школовања, запослења, здравствене заштите, културних и 
спортских догађаја и сл., што делимично мења слику о издацима за транспорт и 
појединим другим трошковима, који се за подручје ГО Обреновац не евидентирају. 

Све напред наведено указује да се животни стандард становништва на територији ГО 
Обреновац може сматрати задовољавајућим. Ова тврдња се може доказати чињеницом 
да је евидентиран пораст запосленог становништва за 2,8% у 2009. у односу на 2006. 
годину, као и пад незапослености за 25,3% у истом временском периоду. Исто тако, у 
прилог овоме је и чињеница да се просечна нето зарада повећавала, па се у 2010. 
години, у односу на 2006., повећала за 52,1%. Узимајући у обзир територију Републике 
Србије и просечну нето зараду, ГО Обреновац се налазила на 15. месту. Оно што иде у 
прилог овом показатељу је близина Града Београда где су зараде највеће (изнад 
просека Републике и Централне Србије). На другој страни су издаци за личну 
потрошњу домаћинстава који су изнад просечних нето зарада, што обара тврдњу да је 
животни стандард задовољавајући, па се намеће питање одакле потичу новчана 
средства којима се покривају издаци изнад вредности прихода домаћинства. Али, 
уколико би се пошло од чињенице да је у домаћинству бар двоје запослених, онда би и 
зарада била дуплирана, уз непромењене износе издатака. 

 

 

 

 

 



III SWOT АНАЛИЗА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО ОБРЕНОВАЦ 
 

Снаге Слабости 

• Повољан гео-стратешки и саобраћајни 
положај ГО Обреновац (близина аеродрома 
града Београда, река Сава као пловни пут, 
брз приступ Коридору X, постојање 
железничких индустријских колосека); 

• Повољне рељефне, хидролошке и климатске 
карактеристике за развој разноврсне 
пољопривредне производње; 

• У педолошкој структури доминирају 
земљишта добрих бонитетних особина, са 
умереним ограничењима за производњу 
(алувијална земљишта, ритске црнице, 
ливадско земљиште и гајњаче); 

• Богатство биљних и животињских врста, 
постојање законом заштићених природних 
вредности и већи број идентификованих 
лековитих, медоносних и хранљивих врста;  

• Изузетно богатство подручја површинским и 
подземним водама; 

• Усвојен Локални план управљања отпадом; 

• Постојање примарне сепарације отпада 
(папир и ПЕТ амбалажа), тзв. „рециклажног 
дворишта“ тј. центра за сакупљање отпада и 
постројења за сепарацију комуналног смећа 
на локацији депоније „Гребача“;  

• Постојање Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење животне средине; 

• Постојање станица за мерење аерозагађења; 

• Веома дуга индустријска и пољопривредна 
традиција; 

• Развијеност три кластера у области 
пољопривреде и трговине пољопривредним 
производима који представљају нови 
развојни елемент предузетничке 
инфраструктуре;  

• Релативно добра размештеност постојећих 
трговинских објеката и развијеност канала 
снабдевања у привреди који су 
компатибилни са понудом тржишта града 
Београда; 

• Највеће учешће у стварању ДП ГО 
Обреновац има производња електричне 
енергије; 
 

• Парцијалан приступ подршке одрживом 
руралном развоју кроз недовољно 
изграђен систем повезаних институција 
на локалном нивоу; 

• Непостојање система транспарентног 
коришћења буџета у развојне сврхе; 

• Непостојање Стратегије очувања и 
унапређења биодиверзитета;  

• Редуковани шумски фонд и неуређено 
речно корито река;  

• Лош квалитет воде реке Саве и Колубаре 
са тенденцијом даљег погоршања услед 
великог загађења дивљим депонијама на 
обалама река; 

• Не постоји урађен катастар загађивача 
површинских и подземних вода, и 
третман отпадних вода пре испуштања у 
крајњи реципијент;  

• Лош квалитет ваздуха (депоније пепела) 
и повећан садржај никла у земљишту 
(геохемијско порекло); 

• Велике површине плодних ораница су 
ван производње, не одржавају се у 
добрим агроеколошким условима и 
угрожене су амброзијом, али и другим 
инвазивним коровима који у значајној 
мери смањују продуктивност усева; 

• Неодговарајуће управљање стајњаком, и 
местимична претерана примена органског 
и минералних ђубрива угрожава подземне 
и површинске воде нитратима;  

• Слаба контрола примене средстава за 
заштиту усева и често неадекватна 
примена минералних ђубрива; 

• Неадекватно решавање проблема 
издувних гасова термоелектрана и лоше 
решено питање депонија пепела; 

• Непотпуна покривеност свих насеља 
организованим сакупљањем комуналног 
отпада и непостојање сакупљачких 
станица у селима;  

• Непотпуно развијена канализациона 
мрежа, а сва насељена места која 
припадају ГО Обреновац нису прикључена 
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• Постојећи привредни субјекти из 
различитих економских сфера дају значајан 
допринос економском потенцијалу, односно 
расту ДП ГО Обреновац;  

• У оквиру приватне својине, доминантно 
учешће у стварању ДП имају газдинства и 
радње у приватној својини; 

• Пољопривреда је друга по значају 
привредна грана која доприноси стварању 
друштвеног производа ГО Обреновац; 

• Ратарско-сточарска производња као 
доминантна економска активност аграрног 
сектора ГО Обреновац; 

• Развијена традиција прераде млека на 
породичним пољопривредним газдинствима 
и добар генетски материјал за узгој млечних 
раса (сименталска раса); 

• Значајно учешће пољопривредних површина 
у укупним пољопривредним површинама 
града Београда; 

• Значајно учешће пољопривредног 
становништва у укупном становништву, 
висок проценат регистрованих активних 
газдинстава и значајан број индивидуалних 
пољопривредних произвођача; 

• Старосна структура на пољопривредним 
газдинствима је релативно повољна;  

• Задовољавајуће учешће оних који приходе 
остварују искључиво од пољопривредне 
производње и значајно учешће 
непољопривредних и мешовитих извора 
прихода газдинстава; 

• Задовољавајућа структура пољопривредних 
газдинстава према величини поседа и значајно 
учешће крупних поседа (већих од 8 хектара) у 
периферном подручју ГО Обреновац; 

• Највећи број запослених лица је у сектору 
производње електричне енергије, гаса и воде, 
што представља покретачку снагу развоја 
општинске економије; 

• Повећање броја запослених у грађевинарству, 
и трговина на велико и мало у функцији 
мултифункционалног привредног развоја; 

• Смањење броја оних који први пут траже 
запослење и који су без квалификације, као 
што су полуквалификовани (приучени) и 
неквалификовани с нижом стручном спремом; 

на водоводну мрежу, већ се један број 
насеља снабдева водом из копаних бунара; 

• У већини случајева незадовољавајуће 
стање коловозног застора на локалним 
путевима и недостатак обилазнице око уже 
градске зоне; 

• Лоше стање железничких колосека и 
неискоришћени потенцијали речног 
саобраћаја на Сави; 

• Неадекватан систем одржавања комуналне 
инфраструктуре и низак ниво квалитета 
постојеће трговинске инфраструктуре и 
опреме; 

• ГО Обреновац има веома мали број 
привредних субјеката у односу на остале 
Oпштине града Београда, што свакако 
може да представља ограничавајући 
фактор у погледу повећања ДП на нивоу 
Oпштине, али и учешћа ове Oпштине у 
стварању укупног ДП града Београда; 

• ГО Обреновац припада групи Oпштина 
које најмање доприносе стварању ДП 
града Београда; 

• Доминантан облик својине у стварању ДП 
је државна својина; 

• Пољопривреда и агроиндустрија 
неискоришћени развојни ресурс општинске 
економије, будући да мало доприносе 
економском развоју ГО Обреновац у односу 
на расположиве капацитете и потенцијале 
пољопривредних површина; 

• Мало учешће пољопривреде и 
прерађивaчке индустрије у стварању ДП 
ГО Обреновац; 

• У ГО Обреновац, као и на републичком 
нивоу постоји неодржива несразмера броја 
запослених лица у јавном и приватном 
сектору; 

• Смањење броја запослених лица у 
приватном сектору; 

• Смањење броја запослених лица у 
прерађивачкој индустрији и мали број 
запослених лица у пољопривреди, 
шумарству и водопривреди; 

• Најугроженије групе незапослених лица су 
оне са завршеним III и IV степеном стручне 
спреме, лица старости између 45 и 54 година 
и незапослена лица до 30 година старости; 
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• Постојање и веома успешно функционисање 
Канцеларије за младе уз подршку Фонда за 
запошљавање младих; 

• Развијене организације цивилног друштва 
(удружења и НВО); 

• Успешно деловање Предузетничког центра у 
саставу Регионалног центра за развој МСП и 
предузетништва „Београд“; 

• Усвојен Просторни план ГО Обреновац; 

• Развијено основно (од 1824. год.) и средње 
образовање (од 1909/10. год.);  

• Центар за социјални рад пружа све видове 
социјалне заштите, а здравствена заштита 
обезбеђена је свим категоријама становника 
и популационим групама; 

• На територији ГО Обреновац функционише 
педесетак спортских клубова, са 185 
такмичарских екипа и преко 4 хиљаде 
регистрованих спортиста; 

• Богата културна понуда, изобиље културних 
манифестација. 

• Неповољна старосна структура 
становништва, уз изражен негативан 
природни прираштај; 

• Недовољан број запослених лекара опште 
праксе; 

• Број корисника социјалне помоћи се стално 
повећава; 

• У ГО Обреновац нема откупно 
дистрибутивних центара, постоји неизвесност 
откупа и несигурност продаје, недовољна 
развијеност канала пласмана и високe 
осцилације цена пољопривредних производа; 

• Одсуство кооперације пољопривредника на 
плану коришћења заједничке механизације; 

• Нестандардизованост пољопривредних 
производа; 

• Нема довољно генетског потенцијала за 
узгој товних раса; 

• Породична пољопривредна газдинства имају 
мале капацитете за прераду млека, немају 
уведене стандарде квалитета, а асортиман 
прераде млека није довољно широк; 

• Капацитети прераде у области сточарске 
производње недовољно су развијени; 

• Екстензивна производња и оријентација на 
ниско рентабилне ратарске усеве; 

• Неразвијена воћарска производња; 

• Недостатак повољнијих кредита за подизање 
пластеника, куповину механизације и 
система за наводњавање „кап по кап“; 

• Недовољно развијена и активна удружења 
пољопривредних произвођача, као и 
земљорадничко задругарство; 

• Неразвијен сектор МСПП у области 
примарне пољопривредне производње и 
прераде пољопривредних производа; 

• Недостатак финансијских средстава на 
породичним пољопривредним газдинствима 
за већа улагања у процес примарне 
пољопопривредне производње и прераде. 
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Шансе Претње 

• Стицање статуса земље кандидата за 
чланство у ЕУ, могућност коришћења 
средстава из фондова за развојне програме у 
области пољопривреде и руралних подручја 
(IPARD фонд) и области екологије и 
заштите животне средине (IPA фонд);  

• Изградња Коридора 11 (аутопут Е-763, 
Београд-Јужни Јадран); 

• Близина и доступност тржишта града 
Београда за пласирање пољопривредних и 
прехрамбених производа; 

• Редефинисање постојећих развојних 
опредељења од стране локалне самоуправе 
када је у питању будући економски развој и 
раст ДП ГО Обреновац, кроз реално и 
одрживо сагледавање, и антиципирања 
стања у кретању фактора окружења;  

• Мапирање ресурса од стратешког значаја за 
одрживи рурални развој и спровођење 
адекватних програма едукације и тренинга у 
овом домену; 

• Доношење неопходних и ефикаснијих 
прописа у домену децентрализације, 
финансирања локалне самоуправе, руралног 
развоја, одрживе економије, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде; 

• Процес реструктурирања укупног привредног 
амбијента и диверсификације структуре 
делатности; 

• Подстицај развоја приватног предузетништва 
и занатске производње,  јачање сектора малих 
и средњих предузећа кроз институционалне и 
финансијске облике подршке; 

• Укрупњавање капитала, формирање 
индустријских зона, унапређење градских 
тржница и развој технолошких паркова; 

• Повећавање броја запослених лица у 
прерађивачкој индустрији, чиме би се 
остварили већи порески приходи за лакше 
финансирање локалне самоуправе, односно 
јавног сектора и одржавање јавног дуга; 

• Улагање у људски капитал, организовање 
едукативних семинара у функцији 
преквалификација и јавних радова од 
интереса ради запошљавања теже 
запошљивих категорија незапослених лица;  

• Постојеће турбуленције у привредном 
систему земље које су проузроковане 
светском економском кризу, рецесијом 
привреде и политичком ситуацијом; 

• Смањење продуктивности рада и економске 
активности постојећих привредних 
субјеката; 

• Неликвидност укупног привредног 
амбијента;  

• Сива економија, нелојалнa конкуренцијa и 
присуство монопола; 

• Мала инвестициона активност и 
акумулације капитала, али и приватизација 
која није ваљано спроведена, са 
ограниченим дометом и успореним темпом; 

• Постојеће реструктурирање аграрног сектора 
и прерађивачке индустрије без јасно 
дефинисане и стратешки оријентисане визије; 

• Спор процес доношења развојних 
докумената и примена неадекватно 
дефинисаних мера које нису у функцији 
одрживог руралног развоја и развоја 
пољопривреде;  

• Неодрживи извори финансирања развоја, 
технолошко заостајање и неконкурентност 
пољопривреде; 

• Недовољно подстицајан привредни 
амбијент за развој предузетништва и МСП у 
области пољопривреде и прераде 
пољопривредних производа (велики број 
намета, пореза, доприноса, висок ризик 
наплате потраживања, неразвијено 
финансијско тржиште и отежан приступ 
повољним изворима финансирања); 

• Неразвијено и неорганизовано тржиште 
примарних пољопривредних производа; 

• Неконзистентна политика аграрне подршке  
(недовољна и нестабилна подршка из 
републичког аграрног буџета за инвестиције 
у развој пољопривреде и прераде 
пољопривредних производа);   

• Учестале миграције незапослених лица ка 
другим, већим градовима или регионима, 
нпр. ка Београду, и повећање контигента 
људи који раде на „црно“; 
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• Имплементација активности у оквиру 
пројекта „Подршка националним напорима за 
промовисање запошљавања младих и 
управљање миграцијама“ и реализација 
програма „Млади у акцији“ Европске уније; 

• Подршка самозапошљавању и запошљавању 
кроз давање субвенција послодавцима за 
отварање нових радних местa;  

• Изградња новог објекта З.А. „Кртинска“ у 
Кртинској, у функцији побољшања квалитета 
здравствених услуга и запошљавања извесног 
број лекара опште праксе; 

• Агроекономски развој заснован на знању, 
коришћењем савремених достигнућа у 
области науке и технологије; 

• Развој пери-урбане пољопривреде и 
формирање производне оријентације 
тржишног карактера са значајним 
економским, социјалним и еколошким 
ефектима на унапређење квалитета живота; 

• Стварање адекватних и одрживих услова за 
развој пољопривреде и агроиндустрије кроз 
мултифункционални приступ ради подстицања 
развојне активности које у руралним 
подручјима доприносе побољшавању услова и 
квалитета живота становништва; 

• Уређење и дигитализација катастра, као и 
планирање и реализација мера из домена 
земљишне политике у циљу превазилажења 
постојећих лимита у поседовној структури; 

• Специјализација пољопривредне производње, 
али и укрупњавање поседa како би се квалитет 
и обим производне активности подигао на 
што већи ниво; 

• Прерада пољопривредних производа вишег 
степена финализације кроз мала породична 
газдинства руралних подручја; 

• Стратешко организовање и удруживање 
пољопривредних произвођача кроз 
различите видове пословне кооперације, 
асоцијације, задруге и кластере; 

• Реонизација пољопривредне производње и 
диверсификација биљне производње; 

• Увођење агроеколошких мера заштите 
земљишта и вода од ерозије и загађења 
нитратима; 

• Ревитализација и доградња система за 
наводњавање и одводњавање; 

• Одлив становништва и све мање 
интересовање за праћењем спортских и 
културних манифестација; 

• Неусклађеност образовних профила које 
продукује национални систем образовања 
са приликама на локалном тржишту радне 
снаге; 

• У структури малолетних лица, корисника 
социјалне заштите, највећи раст је у 
категорији угрожених породичном 
ситуацијом, а код пунолетних лица, 
највише је остарелих лица; 

• Значајно повећање издатака за личну 
потрошњу домаћинства; 

• Земљиште на североистоку и истоку ГО 
Обреновац угрожено је ерозионим 
процесима и клизиштима, а долина 
Колубаре поплавама;  

• Неконтролисана стамбена градња на 
нестабилним теренима појачава процесе 
клизања земљишта; 

• Бунарска вода за наводњавање 
неодговарајућих физичко-хемијских и 
бактериолошких особина; 

• Стварање нових „дивљих“ депонија и 
небезбедно одлагање индустријског 
отпада; 

• Могућност појаве пожара на депонији 
„Гребача“ и повећаног аерозагађења; 

• Загађење подземних и површинских вода 
са депоније „Гребача“; 

• Живи свет водотока Саве угрожен 
термалним загађењем које се испушта у 
воду из постројења за расхлађивање 
термоелектрана; 

• Недовршена канализациона мрежа и 
непостојање система за пречишћавање 
отпадних вода; 

• Нереконструисан и недовршен систем за 
одводњавање, и неизграђен систем за 
наводњавање пољопривредног земљишта; 

• Велика захваћеност површина под 
амброзијом;  

• Неадекватно одлагање отпада, и 
нерационална употреба пестицида и 
минералних ђубрива;  
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• Реконструкција обалоутврда и санација 
клизишта на траси аутопута Београд- 
Јужни Јадран на територији ГО Обреновац; 

• Унапређење пољопривредне саветодавне 
службе и примена правила добре 
пољопривредне праксе у управљању 
земљиштем у пољопривреди; 

• Пројекти усмерени на развој повртарске и 
воћарске производње, те имплементацију и 
интензивирање органске производње; 

• Интензивније гајење уљарица за 
производњу еколошких горива; 

• Интегрисање биљне и сточарске 
производње у функцији јачања газдинства и 
стварања веће стабилности агроекосистема; 

• Брендирање пољопривредних производа и 
њихова промоција на тржишту; 

• Увођење стандарда безбедности и квалитета 
производа, и процеса производње (HACCP, 
ISO 9000, ISO 14000, ISO 24000 и др.); 

• Рационалније и ефикасније искоришћавање 
расположивих ливада и пашњака у функцији 
развоја сточарства; 

• Организовање пласмана меса и млека преко 
великих кланица и млекара у окружењу; 

• Улагања у адаптацију постојећих и 
изградњу нових трговинских објеката, 
ланаца и супермаркета; 

• Проширење капацитета водовода и 
канализационе мреже; 

• Унапређење прерађивачких капацитета, 
јачања услужног сектора и подстицање 
развоја агротуризма и риболова; 

• Едукација локалног становништа о важности 
безбедног управљања отпадом и рециклаже;  

• Проширивање мреже насеља укључених у 
систем организованог сакупљања отпада; 

• Уклањање „дивљих“ депонија и изградња 
сакупљачких станица у селима;  

• Набавка додатне опреме за рад комуналне 
службе и изградња центара за сакупљање 
опасног отпада из домаћинстава; 

• Израда катaстра загађивача површинских и 
подземних вода и ефикаснија инспекцијска 
контрола. 

• Емисија пепела и загађујућих честица из 
термоелектрана и депонија пепела; 

• Убрзани развој малопродајне мреже без 
одговарајућег организационог модела; 

• Стихијски приступ развоју трговине на 
мало и велико, и неадекватна промена 
намене пијачног простора; 

• Запуштеност пољопривредних површина, и 
редукција економске и биолошке 
плодности земљишта; 

• Мали проценат пољопривредних 
газдинстава осигурава своје усеве; 

• Нема контроле генетског материјала и 
тешкоће у пласману сточарских производа. 
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Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година 

IV ПЛАТФОРМА, ЦИЉЕВИ И СТУБОВИ СТРАТЕГИЈЕ  
Други део документа „Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац у периоду 
2012 - 2022. година“ даје визију руралног развоја ГО Обреновац у будућности, стратешки 
циљ ГО Обреновац у области руралног развоја, као и специфичне циљеве, мере и пројекте 
по дефинисаним развојним приоритетима, а који ће се кроз Стратегију имплементирати.  

Сврха овог документа, чија је израда предвиђена Акционим планом за заштиту и 
унапређење животне средине за период 2010 - 2011. година, јесте следећа:  

• Документ даје оквир и смернице будућег одрживог руралног развоја ГО Обреновац, 
чија ће имплементација водити уравнотеженом регионалном развоју Републике 
Србије, заустављању одласка младих са села, побољашању старосне структуре 
становништва, унапређењу пољопривредне производње уз диверсификацију 
економских активности и континуирану заштиту животне средине. 

• Документ ће бити основа за израду годишњег Програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине,  
као и Програма коришћења буџетских средстава која су намењена за друге 
активности, мимо заштите животне средине. 

• Стратегија представља основ за коришћење (конкурисање) расположивих 
финансијских средстава: буџетских средстава Републике, буџетских средстава 
града Београда, буџетских средстава ГО Обреновац (подрачун „Фонд за заштиту 
животне средине“, фондова ЕУ (Инструмент предприступне помоћи/IPA), 
донација појединих влада, програма, институција (USAID, Светска банка).  

• Стратегија представља документовану и аналитичку основу за усредсређену 
међуопштинску и међурегиналну сарадњу и успоставаљање јавно приватних 
партнерских односа (сарадња локалних носиоца власти са заинтересованим 
пољопривредницима, МСП и предузетницима, јавним предузећима, образовно 
научним институцијама, финансијским институција).  

Битно је истаћи да ће имплементација Документа у великој мери зависити од 
предузетничке иницијативе локалних стејкходера/заинтересованих актера у области 
руралог развоја (пољопривредника, предузетника, МСП, јавних предузећа, 
организација цивилног друштва), као и админстративних капацитета града Београда и 
ГО Обреновац у подстицању и усмеравању одрживог руралног развоја.  
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V ВИЗИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД  
2012 - 2022. ГОДИНА 

Визија локалне заједнице је генерална изјава о намераваном правцу развоја, односно 
слоган (став) виђења будућности локалне заједнице. Визија даје одговор на питање 
„куда локална заједница жели да иде или шта у будућности жели да буде/постане“. 
Визија представља аспирацију менаџмента и лидера локалне заједнице, као и свих 
њених грађана, према будућности, без истицања начина и појединости како ће се 
жељена будућност остварити. Она није увек у потпуности остварљива, али даје јасан 
правац и осећај циља који жели да оствари. Њоме се уопштеним порукама, са довољно 
емоционалне конотације, описује куда би локална заједница требало ићи, а за лидера се 
посебно везује способност да је трансформише у стварност.  

Визија је основа по којој ће се дефинисати и реализовати стратешки циљ ГО 
Обреновац у области руралног развоја, као и специфични циљеви по дефинисаним 
развојним приоритетима. У дефинисању визије руралног развоја ГО испоштовани су 
следећи основни принципи: 

 Визија јасно презентује правац будућег развоја ГО Обреновац. 

 Визија је производ анкетног истраживања кључних учесника у руралом развоју 
ГО о стању, проблемима и правцима даљег развоја локалне заједнице. Имајући 
ово у виду, може се истаћи да визија представља заједнички производ свих 
заинтересованих учесника у процесу израде стратегије и одражава 
мултисциплинарни приступ руралном развоју. 

 Визија је усклађена са приниципима одрживог развоја, који подразумева развој 
базиран на усклађеном односу између: 

- економског прогреса; 

- социјалне правде и друштвене одговорности; 

- заштите и очувања животне средине. 

 Визија је позитивног усмерења и реално је остварива. 

 Визија поседује компоненту потребног степена изазова (који даље захтева 
енергију, знање и ресурсе у локалној заједници). 

 Визија подстиче на дефинисање циљева, мера и акција потребних за остварења 
будућих планова развоја. 

ВИЗИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012 - 2022. ГОДИНА 

ГО Обреновац, као једна од Општина града Београда, јесте локална заједница 
високог животног стандарда становништва, базирана на диверсификованој, 
конкурентној и иновативној економији, развијеним културним и социјалним 
вредностима и очуваној животној средини и природним ресурсима.  

Уз поштовање принципа „једнака права за све“ и пуно укључење свих грађана у 
друштвени и привредни живот заједнице, ГО Обреновац, уз подршку града Београда, 
развија економске, инфраструктурне, социјалне и институционалне услове за раст 
запошљавања, развој сектора МСП и предузетништва, јачање људског капитала и 
иновативног потенцијала заједнице. 
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VI СТРАТЕШКИ ЦИЉ И РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНА  

Трансформисање визије у стварност захтева дефинисање стратешког развојног 
циља, који је јасно дефинисан, реално остварив, мерљив, релевантан визији и 
временски одређен. У наставку се дефинише стратешки циљ одрживог руралног 
развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година, уважавајући:  

• Дефинисану визију одрживог руралног развоја ГО Обреновац. 

• SWOT матрицу одрживог руралног развоја ГО Обреновац (SWOT матрица 
је комплексна и детаљна анализа свих предности и слабости, а у 
контексту/амбијенту шанси и опасности домаћег и иностраног окружења). 

• Политику руралног развоја ЕУ, која је у складу са декларацијом Водећих 
принципа одрживог развоја (принципи који захтевају баланс и 
комплементарност између привреде, животне средине и друштва)60. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 
ПЕРИОД 2012 - 2022. ГОДИНА 

Развој интензивне, конкурентне и извозно оријентисане пољопривредне производње, 
уз диверсификацију економских активности, унапређење квалитета живота 
становништва, заштиту животне средине и јачање социјалног капитала заједнице.  

У остваривању овог стратешког циља, локална заједница, уз подршку града 
Београда, ослањаће се на високу примену знања, науке и позитивних искустава 
других локалних заједница у домену:  

- пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа;  
- очувања природних ресурса и заштите животне средине;  
- развоја физичке и социјалне инфраструкуре;  
- подршке породичним пољопривредним газдинствима у процесима 

диверсификације делатности. 

Предуслов за остваривање визије и стратешког циља одрживог руралног развоја ГО 
Обреновац јесте реализација специфичних циљева, мера и пројеката у оквиру три 
издвојена развојна приоритета (правца развоја). 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО 
ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012 - 2022. ГОДИНА 

Развојни приоритет I - Развој сектора пољопривреде 

Развојни приоритет II - Заштита животне средине 

Развојни приоритет III - Развој физичке и друштвене инфраструктуре 
и  диверсификација економских активности на селу 

 

                                                 
60 Аграрни савет ЕУ усвојио је септембра 2005. године фундаменталну реформу политике руралног 
развоја за период 2007-2013. година. Регулатива ЕЦ број 1698/2005 о подршци руралном равоју од 
стране Европског фонда за пољопривреду и рурални развој (European Agricultural Fund for Rural 
Development EARDF), Official Journal of the EU  L 277, 21.10.2005, p. 14-27. 
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VII СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО 
ОБРЕНОВАЦ - ДЕФИНИСАЊЕ МЕРА И ПРОЈЕКАТА ПО РАЗВОЈНИМ 
ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНА  

Специфични циљеви дати су за сваки развојни приоритет. Специфични циљеви по 
развојним приоритетима воде остварењу вишег циља (стратешког циља) и 
приближавању визији. Специфичним циљевима се одређује како се реализује општи, 
генерални или стратешки циљ и они представљају инструменте који решавају одређени 
проблем или део проблема. Акценат је стављен на дефинисање специфичних циљева 
које је могуће реализовати (у односу на потребне ресурсе, време и институционалне 
капацитете), а дају оптималне ефекте у достизању вишег, односно стратешког циља.  

За сваки од дефинисаних специфичних циљева идентификоване су реалне мере и 
пројекти, које је потребно предузети, како би се приоритети развоја и специфични 
циљеви по приоритетним правцима остварили у датом временском оквиру. Мере 
омогућују да циљеви буду временски и финансијски мерљиви. Пројекти су 
инструменти за спровођење мера и коришћење ресурса и у техничком смислу 
представљају мост између стратешког и оперативног дела Стратегије.  

Реализација предложених циљева, мера и пројеката у надлежности је ГО Обреновац, 
града Београда и Републике Србије. Имајући у виду надлежности и буџетске приходе 
града Београда, као и буџетска средства Републике, у наредном периоду потребно је да 
град Београд и ГО Обреновац унапреде сарадњу са приватним сектором, невладиним 
инстутуцијама, међународним агенцијама и фондовима (посебно фондовима ЕУ) - како 
би се обезбедила неопходна финансијска и техничка подршка за реализацију 
предложене Стратегије. 

7.1. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ 

7.1.1  Развојни приоритет I - Развој сектора пољопривреде 
Први развојни приоритет ставља акценат на јачање конкурентности аграрног 
сектора на домаћем и иностраном тржишту. 

Као специфични циљ првог развојног приоритета дефинише се: Раст 
продуктивности пољопривредне производње, кроз већу примену знања и иновација 
и развој квалитетних и извозно оријентисаних пољопривредних производа високе 
додате вредности. 

У дефинисању овог специфичног циља акценат је стављен на развојно оријентисана 
породична пољопривредна газдинства, али у оквиру мера овог специфичног циља 
обухваћена су и тзв. „полунатурална“ газдинства, која немају довољну количину робе за 
тржиште, а којима се такође мора пружити подршка у процесу њихове реформе, односно 
преласка на развојно оријентисана газдинства или мултифункционална газдинства61.  

                                                 
61 Према Закону о пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник Р. Србије број 41/2009), 
пољопривредно газдинство представља производну јединицу на којој привредно друштво, 
земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља 
пољопривредну производњу. Породично пољопривредно газдинство јесте пољопривредно газдинство на 
којем физичко лице - пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља пољопривредну 
производњу  (чл. 2 Закона). 
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Из дефинисаног специфичног циља I развојног приоритета произилазе мере и пројекти, 
који су усаглашени са Визијом и стратешким циљем ГО Обреновац, а чија је реализација 
непоседно у функцији остваривања специфичног циља I развојног приоритета.  

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА I 

МЕРА 1./I развојног приоритета: Едукација и саветодавна подршка 
пољопривредницима 
Велике климатске промене, интензиван развој нових технологија производње, нових 
производа, сорти, раса, као и агротехничких средстава - доводи до тога да се 
савремена и конкурентна извозно оријентисана производња не може развити без 
интензивне примене знања, иновација, без усавршавања вештина произвођача, као и 
њиховог умрежавања са научно истраживачким институтима, факултетима, 
школама, пољопривредним стручним службама и другим носиоцима знања.  

У ГО Обреновац саветодавну и стучну подршку за унапређење пољопривредне 
производње и рурални развој обезбеђује неколико институција:  

• Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности ГО Обреновац 
(са запосленим стручним сарадником на пословима пољопривреде); 

• Институт „Агроекономик“, Падинска Скела; 

• Лабораторија „Еколаб“, Падинска Скела; 

• Завод за пољопривреду Шабац; 

• Пољопривредно хемијска школа у Обреновцу; 

• Пољопривредни факултет Универзитета у Београду; 

• Програмом Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р. 
Србије од новембра 2011. године на територији ГО Обреновац анагажовано је 12 
саветодаваца који обилазе породична пољопривредна газдинства и пружају 
стручну и саветодавну подршку пољопривредницима; 

• Регионални центар за развој МСПП „Београд“, предузетнички центар Обреновац. 

Већим ангажовањем ових институција, а уз подршку Привредне коморе Београд, ГО 
Обеновац и града Београда, може се активно и конструктивно допринети јачању 
људских ресурса, односно већој информисаности и ширењу знања пољопривредних 
произвођача и свих локалних стејкхолдера.  

При конципирању предлога пројеката, уважена је ниска образовна структура 
пољопривредог становништва, као и високе потребе пољопривредника за:  

- информацијама о условима остваривања права на подстицаје, који се обезбеђују 
из републичког и градског буџета, разних донаторских фондова и сл.;  

- информацијама о стању домаћег и светског тржишта пољопривредно 
прехрамбених производа (односи тражње, понуде и цена, услови и начин 
пласмана и извоза производа); 

- сазнањима о новим начинама производње, новим сортама, расама, 
технологијама, агротехничким мерама и сл;  
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- сазнањима из области маркетинга (изградња бренда, промоција), примарне 
прераде, увођења стандарда квалитета и сл.  

Предлог пројеката: 
 Унапређење информисања пољопривредника о могућностима и условима за 
коришћење субвенција из аграрног буџета Републике, буџета града Београда, 
буџета ГО Обреновац, донаторских фондова и сл. Акценат би требало да буде 
на подршци пољопривредним газдинствима приликом попуњавања и 
подношења конкурсне документације, припреме пројеката и пословних 
планова, затим у домену информисања о мерама аграрне политике, начину 
регистрације пољопривредних газдинства и сл. 

 Пружање тржишних и других потребних информација пољопривредницима 
кроз организовање предавања и трибина: ширење знања о стању понуде, 
тражње и цена пољопривредних производа на домаћем и иностраном 
тржишту, новим тржишним и маркетиншким трендовима и сл. 

 Подршка саветодавних и едукативних институција и организацијама, као и 
сертификационих кућа у правцу веће имплементације и сертификације 
система безбедности и квалитета хране на пољоприврендим газдинствима 
(GLOBAL GAP, HACCP). 

 Унапређење нивоа стручног знања пољопривредника о достигнућима науке и 
технологије производње, кроз стручна предавања, огледе, практичне приказе, 
обуке и сл. Акценат мора бити на стручним предавањима која имају практични 
карактер и која су заснована на потребама пољопривредника. 

 Подршка пољоприведницима у развоју квалитетних производа више додате 
вредности, у већој примени маркетинга и проналаску нових канала и тржишта 
за пласман производа. 

 Организовање студијских посета пољопривредницима у земље развијене 
пољопривреде, како би се пољопривредници упознали на савременим 
начинима производње, пласмана и прераде, као и са добром пољопривредном 
праксом и формама/начинима удруживања пољопривредника. 

 Подршка пољопривредним газдинствима у домену успостављања менаџмента 
и рачуноводства на газдинствима. 

 Заснивање демонстационих поља на којима би произвођачи могли да 
савладају специфичности производње за коју су опредељени. 

 Јачање кадровских, техничких и материјалних капацитета свих наведених 
институција које обезбеђују стручну и саветодавну подршку 
пољопривредницима на територији ГО Обреновац.  

МЕРА 2./I развојног приоритета: Заштита и очување пољопривредног 
земљишта и унапређење пољопривредне инфраструктуре 
У ГО Обреновац постоје још увек очувани природни ресурси, а пре свега, плодно и 
квалитетно пољопривредно земљиште, са добрим физичко-хемијским особинама, које је 
погодно за разноврсну пољопривреду производњу. Међутим, немар љуског фактора и 
одсуство примене принципа одрживог управљања природним ресурсима, посебно у 
ситуацији великих климатских промена - значајно утиче на деградационе процесе, чиме 
земљиште све више губи на плодности, уз смањење биолошког квалитета.  
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Највећи проблеми у домену управљања пољопривредним земљиштем су следећи:  

- непоштовање плодореда (доминација монкултуре);  

- одржавање плодности земљишта превасходно минералним ђубиривима;  

- одсуство примене мелирационих мера (наводњавање, одводњавање) и сл. 

Одрживи рурални развој, у сегменту одрживог управљања пољопривредним 
земљиштем, подразумева активну улогу града Београда и ГО Обреновац, као и 
њихову сарадњу са релевантним научним институцијама и пољопривредним 
стручним службама, у правцу реализације следећих пројеката: 

Предлог пројеката:  

 Успостављање поуздане и ажурне катастарске евиденције засноване на стварном 
стању и усклађене са земљишним књигама: (1) успостављање савременог 
катастарског премера и утврђивање података о власницима, површинама и 
културама; (2) поједностављење процедура преноса власништва и укњижбе 
пољопривредног земљиштва; (2) правовремeна израда регулационих планова за 
просторе на којима је могуће очекивати конфликт интереса. 

 Спречавање стихијског заузимања пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе, посебно у рубним појасевима градских насеља, односно 
индустријских зона: (1) поштовање законске забране коришћења обрадивог 
пољопривредног земљишта I-V катастарске класе у непољопривредне сврхе, (2) 
обeзбeђeњeм рационалниог коришћeња, урeђeња и привођeња намени 
нeизгрaђeног грaђeвинског зeмљиштa. 

 Предузимање антиерозионих мера и мера санације клизишта: (1) припреме и 
спровођење пројеката примене техничких, електрохемијских и биолошких мера 
за заустављање клизишта; (2) примена антиерозионих мера, предвиђених 
законом и правилима добре пољопривредне праксе (забрана преоравања ливада 
и пашњака и сече шума, практиковање плодореда, гајење вишегодишњих засада, 
контурно орање, контролисана испаша стоке на падинама, гајење покровних 
усева, терасирање парцела и др.). 

 Очување и унапређење плодности пољопривредног земљишта: (1) подстицањем 
већег учешћа пољопривредних произвођача обрадивог земљишта I-V кат. класе у 
програмима контроле плодности земљишта; (2) веће  учешће пољопривредних 
газдинстава у коришћењу средстава из републичког буџета, која су намењена 
спровођењу мера побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта и 
мелиорације ливада и пашњака (калцификација, фосфатизација и др.); (3) 
интензивирање наводњавања ради повећања приноса пољопривредних култура; 
(4) санкционисање власника необрађених пољопривредних површина и 
унапређење тржишта закупа земљишта, (5) примена правила добре 
пољопривредне праксе у управљању земљиштем (планирање плодореда и 
употребе ђубрива и пестицида, примена еколошки подобних техника обраде 
земљишта и примене и складиштења стајњака, одржавање необрађених површина 
у добрим агроеколошким условима и др.); (6) опремање и подизање ефикасности 
противградне службе; (7) јачање стручне пољопривредне службе и интензивније 
присуство саведотаваца на газдинствима (едукација пољопривредника у правцу 
већег поштовања плодореда, контролисане употребе ђубрива и хемијских 
средстава, веће употребе стајског ђубрива, вођење Књиге поља на газдинствима). 
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 Укрупњавање и уређење пољопривредних поседа и парцела: (1) интензивирањем 
процеса комасације, добровољног груписања парцела и уређењем пољских 
путева; (2)  развојем тржишта купопродаје земљишта.  

 Обезбеђење адекватног водног режима пољопривредног земљишта: (1) 
уређење, реконструкција и доградња каналске мреже за одводњавање и 
изградња мреже за наводњавање пољопривредног земљишта; (2) предузимања 
адекватних и благовремених мера за заштиту од поплава на познатим 
критичним местима која су угрожена поплавама; (3) изградња обалоутврда 
дуж десне обале Саве трасом планираног ауто-пута Е-763 Београд - Јужни 
Јадран и регулацијом обале Колубаре на потесу Дражевац - Пољане. 

МЕРА 3./I развојног приоритета: Подршка развојно оријентисаним 
пољопривредницима за јачање продуктивности и конкурентност пољопривредне 
производње 
У ГО Обреновац у области примарне пољопривредне производње најзаступљенија је 
ратарска производња и то доминантно за потребе сточарске производње  (пшеница, 
кукуруз, детелина), као и сточарство (најзаступљеније је млечно говедарство).  

Подршка унапређењу продуктивности и конкурентности развојно оријентисаних 
газдинстава регулисана је на националном нивоу, кроз аграрну политику, и у 
надлежности је Републике Србије. Међутим, подршку за јачање продуктивности и 
конкурентности пољопривредници могу очекивати и из буџета града Београда, буџета ГО 
Обреновац, фондова ЕУ (посебно из тзв. IPARD фонда, који ће Р. Србија моћи да користи 
стицањем статуса земље кандидата за чланство у ЕУ), као из разноврсних донаторских 
средстава иностраних влада, програма, међународних институција.  

Подршка пољопривредницима је посебно потребна за инвестиције које су усмерене у 
правцу: укрупњавања поседа, интензивирања и модернизације производње (изградња 
пластеника, стакленика, набавка пољопривредне механизације и опреме), увођења 
иновација, изградње складишних и прерадних капацитета и сл. Ова мера може да 
обухвата различите видове подршке (субвенција), као што су: суфинансирање; 
регресирање инпута; рефундирање дела инвестиционих трошкова и сл. 

Поред пројеката који се тичу подршке развојно оријентисаним газдинствима, 
потребно је подстицати и пројекте који се односе на тзв. „полунатурална“ 
газдинства, односно газдинства са малим поседом, малим производним 
капацитетима (малом понудом) и ниском тржишном и економском снагом. Овим 
газдинствима потребно је дати подршку у процесу њихове реформе, односно 
преласка на развојно оријентисана газдинства или мултифункционална газдинства.  

Предлог пројеката: 

 Пројекти подршке тзв. „полунатуралним“ газдинствима у процесу њихове 
реформе, односно преласка на развојно оријентисана газдинства или 
мултифункционална газдинства.  

 Унапређење повртарске производње, посебно производње у заштићеном 
простору, кроз подршку инвестицијама за: (1) изградњу пластеника и 
стакленика; (2) набавку потребне механизације; (3) изградњу система за 
наводњавање (системи кап по кап); (4) изградњу капацитета/објеката за 
складиштење и примарну прераду поврћа (магацински простори, хладњаче, 
сушаре, линије за паковање поврћа). 
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 Унапређење ратарске производње, кроз подршку инвестицијама за: (1) 
укрупњавање поседа; (2) набавку потребне механизације; (3) складиштење и 
осигурање житарица; (4) интензивнију производњу уљарица и шећерне репе 
поготово ако се има у виду да је идентификована задовољавајућа 
снабдевеност земљишта калијумом на већем броју локалитета у Општини; (5) 
успостављање кооперације са предузећем „Драган Марковић“ и сл. 

 Јачање продуктивности произвођача у области овчарства, кроз подстицајна 
средстава за инвестиције: (1) набавку основног стада; (2) генетско унапређење; (3) 
изградњу, реконструкцију и модернизацију објеката за држање стоке; (4) увођење 
иновација у производњи (нових технологија, процеса, начина исхране, муже и сл.). 

 Јачање продуктивности произвођача у области говедарске производње кроз 
подстицајна средстава за инвестиције: (1) проширење сточног фонда и набавку 
нових грла са акцентом на генетско унапређење, односно промену расног састава; 
(2) изградњу и/или реконструкцију/модернизацију малих и средњих фарми 
(објеката за држање музних крава или тов јунади); (3) изградњу и/или 
реконструкцију објекта за мужу и складиштење млека; (4) увођење иновација у 
производњи (нових технологија производње, начина исхране, муже и сл.). 

 Подршка пољопривредницима у обнављању пољопривредне механизације. 

 Подршка инвестицијама у области живинарске производње: (1) 
административна и инфраструктурна подршка ГО у започињању производње; 
(2) подршка развоју погона прераде, посебно погона који се базирају на 
иновативним технологијама и обновљивим изворима енергије; (3) подршка 
увођењу потребних стандарда у производњи и сл.   

 Унапређење воћарске производње, кроз подршку инвестицијама за: (1) 
подизање нових производних воћних засада; (2) набавку потребне опреме и 
механизације за рад у воћњацима, (3) набавку/изградњу објеката за 
складиштење и прераду воћа (мини сушаре, хладњаче), посебно објеката који 
базирају на новим технологијама и обновљивим изворима енергије. 

 Подршка пољопривредницима у активностима везаним за осигурање усева, 
укључујући и развој свести код пољопривреднка о значају осигуравања усева. 
Ово је веома важна мера, посебно ако се има у виду промена климе и све 
чешћа појава временских непогода (суша, поплаве, град). 

 Подршка за успостављање традиционалног награђивања најбољих 
произвођача за високе приносе, достигнут квалитет и сл. 

МЕРА 4./I развојног приоритета: Успостављање, развој и јачање удруживања 
пољопривредника кроз форме: удружења, задруга, кластера 
Велики број газдинстава са малим поседом и са великим бројем уситњених и  
географски одвојених парцела представља једну од основних препрека за развој  
савремене и конкурентне пољопривреде. Удруживање пољопривредника у 
земљораднике задруге, удружења, кластере - управо је један од кључних начина да 
се превазиђу ови проблеми. Удружења пољопривредника и земљорадничке задруге 
обезбеђују пољопривредницима низ користи/предности, почев од јефтиније набавке 
инпута, ефикаснијег пласмана, обезбеђења правовремених информација, до 
могућности коришћења заједниче опреме (линије за паковање, сушаре, хладњаче), 
механизације, заједничког увођења стандарда квалитета и сл.  
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Удружења пољопривредника, задруге/кластери, посебно уколико располажу 
одговарајућом опремом и капацитетима (силосима, складиштима, линијама за 
паковање, хладњачама и сл.), од великог су значаја за пласман пољопривредних 
производа, посебно у ситуацији коју карактеришу следеће тенденције на домаћем 
тржишту пољопривредних производа: (1) откуп пољопривредних производа је 
нерегулисан и неуређен (присуство монопола, „сиве економије“ и сл.); (2) нема 
власничке или дугорочне уговорне вертикалне повезаности у репроланцу; (3) 
процеси либерализације трговине пољопривредно прехрамбеним производима. 

Иако је ГО Обреновац, друга по учешћу пољопривредних површина у укупним 
пољопривредним површинама града Београда, она нема ниједну земљорадничку 
задругу која ради у области: ратарства, сточарства или повртарства (у ГО Обреновац 
функционише само једна задруга и то пчеларска задруга „Саће“). Такође, у области 
ратарске и сточарске производње, која доминира у структури пољопривреде ГО 
Обреновац, нема удружења пољопривредних произвођача. Постоји регистровано 
удружење одгајивача говеда сименталске расе „Посавина“ (основано 2008. године), 
које није активно и практично не функционише. Поред овог удружења, постоји и 
Друштво пчелара „Обреновац“ које је активно и успешно ради. На територији ГО 
Обреновац регистрована су и два кластера: „Агро кластер Обреновац“ и „Кластер 
цвећа Обреновац“. Ови кластери још увек немају критичну снагу учесника и ресурса, 
посебно у националним оквирима, али треба истаћи да су ови кластери млади, да су 
тек у почетној фази рада, те је још увек рано давати оцене како и у ком правцу ће се 
они развијати у будућности. За афирмисање удруживања пољопривредника кључна 
ће бити финансијска и едукативна подршка овим процесима. Што се финансијске 
подршке, иако у усвојеном Националном програму руралног развоја Републике 
Србије од 2011-2013 (Службени гласник број 15/2011), у оквиру осе приоритета 1 
(Унапређење тржишне ефикаснсоти и увођење стандарда ЕУ), нису предвиђене мере 
за подстицај успостављању удружења/произвођачких група, мере аграрне политике 
Р. Србије предвиђају могућност да произвођачке асоцијације и задруге конкуришу за 
велики број мера у области руралног развоја. Међутим, неефикасност државне 
администрације, бројност и сложеност процедура за конкурисање - ограничавају 
веће коришћење ових средстава. Битно је истаћи да ће у наредном периоду, са 
стицањем статуса земље кандидата, Републику Србију очекује могућност коришћења 
пете компоненете Инструмента предприступне помоћи (компоненте за рурални 
развој/IPARD), а у оквиру ове компоненте, у оси приоритета 1 („Унапређење 
маркетинше ефикасности и имплементацију стандарда ЕУ“). 

ЕУ управо пружа подршку успостављању удружења/произвођачких група.  

Предлог пројеката: 

 Подстицање удруживања пољопривредника (у форме удружења, земљорадничких 
задруга, кластера), кроз процесе едукације пољопривредника и организовања 
студијских путовања и посета са циљем: (1) указивања на потребу и значај 
удруживања и умрежавања у пољопривреди; (2) указивања на потребу изградње 
система поверења, правичности, толеранције и демократке структуре одлучивања 
међу локалним партнерима. 

 Пружање правне, саветодавне и инфраструктурне подршке оснивању 
(регистровању) и раду удружења пољопривредника, земљорадничких задруга, 
кластера. Подршка може укључивати бесплатне правне савете, обезбеђивање 
простора за рад, покривање фиксних трошкова рада канцеларија и сл. 
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 Пројекти финансијске подршке раду удружења/задруга/кластера за активности: (1) 
набавке пољопривредне механизације; (2) набавке опреме/капацитета за чување, 
складиштење, паковање и примарну прераду производа (линије за паковање, 
сушаре, хладњаче, магацински простор); (3) заједничког (обједињеног) пласмана; 
(4) развоја маркетиншких активности (развој бренда, заједничко учешће на 
међународним сајмовима и сл.); (5) заједничког увођења стандарда квалитета и сл.  

 Подршка процесима међурегионалне сарадње и умрежавања 
удружења/земљорадничких задруга/кластера у области пољопривреде и 
одрживог руралног развоја  на регионалном нивоу. 

МЕРА 5./I развојног приоритета: Развој нових производа веће додате вредности, уз 
унапређење квалитета производа и увођење стандарда квалитета  
Постојање традиције прераде неких пољопривредних производа у домаћој радиности 
(посебно прерада млека и меса) и развијена примарна пољопривредна производња 
(ратарска и сточарска производња) пружају велике могућности за развој предузетништва 
и занатске производње у области примарне прераде пољопривредних производа. Посебно 
перспективни могу да буду следећи производи: млечне и месне прерађевине, сушено, 
смрзнуто или конзервирано поврће, воћа, прерада и дорада зрнастих производа и сл.  

Недостатак предузетничке иницијативе и неповољно економско окружење/амбијент за рад 
МСП, предузетника и пољопривредних газдинстава доводе до тога да у ГО Обреновац - 
нису довољно развијени капацитети примарне прераде, као ни објекти за складиштење, 
калибрирање и паковање пољопривредних производа (хладњаче, сушаре, силоси, мини 
млекаре, линије за паковање пољопривредних производа, магацински простори и сл.).  

У подстицању пољопривредника, предузетника и МСП која намеравају да се баве 
прерадом пољопривредних производа, акценат је потребно ставити на инвестиције 
које базирају на: (1) савременим технологијама производње; (2) коришћењу 
обновљивих извора енергије (енергија Сунца/соларна енергија, геотермална 
енергија, биомаса и сл.); (3) истраженим тржишним потенцијалима 
(идентификованој домаћој и извозној тражњи) и сл.  

Предлог пројеката: 

 Подршка пољопривредним произвођачима, удружењима и задругама, МСП и 
предузетницима у процесима развоја нових производа више додате 
вредности, односно у процесима оснивања нових капацитета прераде: малих и 
средњих млекара, кланица, сушара и хладњача, мини погона за прераду 
поврћа, воћа, меса, млека и сл. 

 Подршка (посебно удружењима и задругама) у изградњи линија за паковање и 
калибрирање производа, магацинског и складишног простора. 

 Подршка у усвајању стандарда, односно у процесима имплементације и 
сертификације система безбедности и квалитета хране, а у циљу унапређења 
квалитета пољопривредно прехрамбених производа (НACCP, ISO 9000, ISO 
14000, ISO 24000 и др.). 

 Подршка ГО Обреновац кроз инфраструктурно (комунално) опремање 
индустријских зона, снижавање локалних администартивних и комуналних 
такси и накнада, поједностављење процеса издавања потребних дозвола и 
докумената и сл.  
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МЕРА 6./I развојног приоритета: Подршка у маркетинг оријентацији произвођача и 
ефикасној промоцији и пласману пољопривредно прехрамбених производа 
С обзиром да су круцијални проблеми пољопривредника у Србији данас - пласман и 
недовољно улагања у прераду и развој нових производа, као и недовољна улагања у 
паковање, дистрибуцију и промоцију - посебна пажња мора се посветити овим 
проблемима. Посебно велики значај ова мера има ако се имају у виду карактеристике 
светског тржишта пољопривредно прехрамбених производа: брзе промене у 
потрошачким захтевима, све израженији захтеви потрошача у погледу стандарда 
квалитета и безбедности хране, бренда, ознака географског порекла и сл.  

Ова мера подразумева промовисање локалних производа на домаћим и иностраним 
сајмовима, пласман локалних производа кроз туристичку понуду региона и града 
Београда, помоћ пољопривредницима и правним лицима у изградњи бренда 
одређеног пољопривредно-прехрамбеног производа, заштита географског порекла 
производа, штампање маркетиншких каталога, израда Интернет презентације 
удружених произвођача (задруга, кластера, удружења) и сл.  

Предлог пројеката: 
 Организовање и суфинансирање пољопривредно-туристичке манифестације, 
која поред промоције локалних производа, има и стручан и едукативни 
карактер за пољопривредне произвођаче. 

 Промовисање локалних производа на домаћим и иностраним сајмовима. 

 Промовисање и пласман производа кроз туристичку понуду града Београда. 

 Подршка домаћим произвођачима/инвеститорима у процесима креирања 
локалног знака квалитета одређеног производа, а који би садржавао назив ГО 
Обреновац (развијање ознаке визуелног означавања производа). 

 Подршка произвођачима у процесима заштите и регистрације географске 
ознаке порекла производа. 

 Стимулисање потрошње локалних производа на тржишту града Београда: у 
школама, вртићима, угоститељским и туристичким објектима и сл. 

МЕРА 7./I развојног приоритета: Јачање институционалних капацитета 
општинске управе у домену руралног развоја и унапређење 
међуинституционалне сарадње 

Мера подразумева ефикаснија институционална решења у домену одрживог руралног 
развоја ГО Обреновац. Развој институционалних, техничких и људских капацитета ГУ 
Обреновац мора бити праћен активном сарадњом ГО Обреновац са одговарајућим 
институцијама на републичком нивоу и нивоу локалних самуправа у региону.  

Поред тога, неопходна је активна улога града Београда у унапређењу јавно 
приватног партнерства и афирмацији LEADER присупа одрживом руралном развоју. 
 

Предлог пројеката: 

 Унапређење и интезивирање међуинституционалне сарадње на нивоу: (1) 
града Београда (сарадња са другим институцијама и јавним предузећима која 
имају надлежности у домену руралног развоја); (2) на републичком нивоу 
(сарадња са одговарајућим институцијама на републичком нивоу). 
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 Подстицање ефикасности рада градске управе кроз: (1) смањење бирократских 
процедура и препрека (ефикаснији процеси легализације објекта, нижи трошкови 
накнада и такси за нове инвестиције); (2) ажурирану планску регулативу и 
документацију везано за пољопривреду и рурални развој; (3) формирање базе 
података о пољопривредним произвођачима, обиму и структури пољопривредне 
производње, проблемима у производњи и откупу и сл. 

 Јачање јавно-приватног партнерства на локалном нивоу, а посебно јачање 
партнерства ГО Обреновац са задружним, јавним, приватним и цивилним 
сектором (сарадња ГО са МСП и предузетницима у области пољопривреде и 
прераде, затим са удружењима произвођача, задругама, невладиним 
организацијама, јавним предузећима у области спорта, туризма и сл.). 

 Подршка увођењу информационо комуникационих технологија и стручног 
усавршавања чланова градске управе. 

7.1.2. Развојни приоритет II - Заштита животне средине  
Други развојни приоритет ставља акценат на одрживо управљање природним 
ресурсима и заштиту животне средине. 

Као специфични циљ другог развојног приоритета дефинише се: Очување и 
континуирано унапређење квалитета животне средине кроз одрживо управљање 
природним ресурсима, стални мониторинг свих параметара животне средине и 
јачање еколошке свести становништва го Обреновац. 

ГО Обреновац располаже значајним природним ресурсима које је потребно чувати, 
заштитити и промовисати у склопу уједначеног економског, социјалног/друштвеног и 
еколошког развоја локалне заједнице.  

Из дефинисаног специфичног циља II развојног приоритета произилазе мере и 
пројекти, који су усаглашени са Визијом ГО Обреновац и стратешким циљем, а чија је 
реализација непосредно у функцији остваривања специфичног циља II развојног 
приоритета, а посредно у функцији остваривања стратешког циља одрживог руралног 
развоја ГО Обреновац. 

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА II 

МЕРА 1./II развојног приоритета: Одрживо управљање биодиверзитетом  

Територију ГО Обреновац карактерише разноврсна флора и фауна. Утврђено је 
присуство еколошки и економски значајних врста организама, међу којима су 
присутне  ендемичне, угрожене и законом заштићене врсте. Међутим, инвентар врста 
приустних на овом подручју не постоји, изузев врста идентификованих на локалитету 
излетничке шуме Забран. С обзиром да на територији ГО Обреновац, с једне стране 
постоји велики број фактора који угрожавају биодиверзитет, а са друге стране, 
постоји изражен биодиверзитет од великог значаја за даљи друштвено-економски 
развој ове заједнице, неопходно је израдити стратегију и акциони план који ће 
посебно третирати питања заштите и успостављања одрживог управљања 
биодиверзитетом и подручјима значајним за очување биодиверзитета.  

Предлог пројеката: 

• Инвентаризација компоненти биодиверзитета на нивоу екосистема и врста. 
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• Израда Локалне стратегије очувања и одрживог коришћења биодиверзитета. 

• Израда регистра и мониторинг угрожених, ретких и рањивих врста. 

• Употреба географског информационог система за праћење и одрживо 
управљање биодиверзитетом. 

• Креирање акционих програма заштите идентификованих угрожених, ретких и 
рањивих дивљих биљних и животињских врста. 

• Умрежавање са институцијама у земљи и иностранству, које се баве одрживим 
управљањем биодиверзитета. 

• Мониторинг алохтоних врста флоре и фауне и процена њиховог негативног 
утицаја на аутохтоне врсте. 

• Едукација пољопривредника о значају очувања старих раса и сорти. 

• Оснивање on-farm центара за очување биљних генетичких ресурса. 

• Оснивање on-farm центара за очување животињских генетичких ресурса.  

• Спровођење пропагандних активности путем медија по питањима очувања 
биодиверзитета; 

МЕРА 2./II развојног приоритета: Анализа стања и заштита земљишних ресурса   
Квалитет земљишта на територији ГО Обреновац нарушава већи број фактора 
(ерозија, депоније пепела, депоније комуналног отпада и тд.). У земљишту је уочен 
повишен садржај арсена што је последица таложења пепела из термоелектрана, 
повишен садржај олова и полицикличних ароматичних угљоводоника што је 
последица рада мотора са унутрашњим сагоревањем као и повећане концентрације 
никла које су претежно геохемијског порекла. Анализа стања земљишних ресурса на 
територији ГО Обреновац неопходна је ради детаљног сагледавања ситуације у 
погледу очуваности земљишта и одређивања даљих конкретних акција неопходних за 
његову заштиту и унапређење. У том смислу, неопходно је извршити 
идентификацију свих постојећих загађивача на територији градске општине и 
утврдити начине на који постојећи загађивачи утичу на земљиште.  

Предлог пројеката: 

• Израда катастра загађивача на територији ГО Обреновац - стварање регистра 
загађивача животне средине који би представљао основу за идентификацију и 
мониторинг извора загађења земљишта. 

• Успостављање контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за 
заштиту биља. 

• Промовисање принципа интегралне заштите у пољопривредној производњи. 

• Израда студије о могућностима успостављања органске пољопривредне 
производње. 

• Изградња еколошке инфраструктуре (брана, забрана, међа и сл.) у приобаљу, 
на теренима склоним ерозији, бујицама и клизиштима као и у атарима са 
интензивном пољопривредном производњом.  

• Подизање ветрозаштитних појасева на ободима депонија пепела.  
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• Пошумљавање деградираних земљишта, запуштених пољопривредних и 
необраслих шумских земљишта. 

МЕРА 3./II развојног приоритета: Управљање чврстим отпадом  
На територији ГО Обреновац постоји организовано сакупљање и одлагање комуналног 
отпада, међутим овим системом нису обухваћена сва насеља. Отпад се одлаже на депонију 
комуналног отпада “Гребача”, на коју се поред комуналног отпада одлажу и друге врсте 
отпада као што је кланични отпад и тд. Међутим, и поред постојања ове депоније велики 
проблем представљају дивље депоније које се константно стварају. Примарна сепарација 
отпада је успостављена постављањем посебних контејнера за пластику и папир, постоји 
рециклажно двориште лоцирано у граду као и  погон за сепарацију отпада из мешаног 
комуналног отпада на локацији депоније „Гребача“, који садржи и простор резервисан за 
компостирање органске компоненте комуналног отпада. Добро осмишљен систем за 
управљање отпадом, чије је успостављање започето и у чију сврху је израђен Локални 
план управљања отпадом, неопходан је ради смањења количине комуналног отпада 
генерисаног на једној територији што представља изузетно важан аспект одрживог развоја 
локалне заједнице.  

Предлог пројеката:  

• Едукација и јачање еколошке свести код становништа ГО Обреновац о значају 
безбедног управљања комуналним отпадом, у циљу заштите животне средине и 
заштите сопственог здравља. 

• Проширење система организованог сакупљања комуналног отпада на насеља 
ГО Обреновац која још увек нису обухваћена овим системом. 

• Санација постојећих дивљих депонија. 

• Проширење примарне сепарације отпада (метал, стакло, електронски отпад, 
електрични отпад, итд.). 

• Набавка додатне опреме за рад комуналне службе (контејнери и сл.). 

• Санација градске депоније (након укључивања у рад регионалне депоније „Каленић“). 

• Изградња сакупљачких станица у сеоским насељима.  

МЕРА 4./II развојног приоритета: Управљање индустријским и опасним отпадом  
Поред комуналног отпада, на територији ГО Обреновац велики проблем представља тзв. 
историјски отпад тј. индустријски отпад ускладиштен у склопу хемијске индустрије. 
Овај отпад, у чврстом или течном агрегатном стању, чува се у дотрајалој амбалажи и 
представља велики ризик по здравље животне средине и људи. Поред овог проблема 
велики проблем представљају депоније пепела, које у великој мери загађују ваздух, воду 
и земљиште и погоршавају здравствено стање становиштва.  Такође, велики проблем 
представља опасан отпад пореклом из домаћинстава, привредних субјеката и јавних 
установа чије безбедно уклањање није решено.  

 Предлог пројеката: 

• Биолошка рекултивација депонија пепела насталог сагоревањем лигнита у 
термоелектранама „Никола Тесла“ А и Б. 

• Израда плана могућег искоришћавања пепела са депонија у другим 
индустријама (производња цемента, бетона и др.). 
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• Санација локација са индустријским отпадом. 

• Успостављање система за управљање медицинским и фармацеутским отпадом; 

• Успостављање система за безбедно уклањање животињског отпада. 

• Едукација и јачање еколошке свести становништа ГО Обреновац о значају 
безбедног управљања опасним отпадом пореклом из домаћинстава, у циљу 
заштите животне средине и заштите сопственог здравља. 

• Изградња центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.  

МЕРА 5./II развојног приоритета: Одрживо управљање водним ресурсима  
Уз неадекватно одлагање чврстог отпада, управљање комуналним отпадним водама 
представља значајан еколошки проблем у ГО Обреновац. Територија ГО Обреновац је 
богата како површинским тако и подземним водама, међутим њихов квалитет је 
незадовољавајући. Лош квалитет вода је највећим делом последица директног испуштања 
отпадних комуналних и индустријских вода без икаквог третмана у речне токове. Такође, 
воде су угрожене присуством депонија пепела у Обреновцу и Грабовцу. Бунарске воде су 
углавном загађене нитратима, нитритима и амонијаком што је последица фекалног 
загађења услед близине септичких јама, штала и ђубришта.  

Предлог пројеката: 

• Изградња катастра загађивача површинских и подземних вода. 

• Спровођење канализационе мреже до свих домаћинстава у ГО Обреновац. 

• Санирање постојећих септичких јама и складишта стајњака. 

• Проширење водоводне мреже на сва домаћинства у ГО Обреновац. 

• Смањење количине отпадних вода из енергетске индустрије. 

• Контрола квалитета испуштених индустријских вода и праћење њиховог 
утицаја на површинске воде. 

• Отклањање грађевинско-техничких и санитарно-хигијенских недостатака 
бунара и успостављање зоне санитарне заштите око бунара. 

• Изградња погона за пречишћавање отпадних вода из домаћинстава и привредних 
објеката, како би се спречило даље загађивање површинских вода. 

• Редовно чишћење и одржавање канала за одвођење сувишних вода. 

• Спровођење радова у речном кориту (заштита речних обала од обрушавања, 
заштита насипа и других објеката од рушења) како би се смањио негативан 
утицај изливања реке на животну средину. 

• Успостављање мониторинга квалитета подземних вода. 

• Интензивнији рад институција на стварању планова за регулисање 
водотокова, контрола примене регулативе, привлачење инвестиција. 

• Израда студије о могућностима за постављање малих хидроелектрана на реци 
Колубари и производњу обновљиве енергије. 

• Прекогранична сарадња на заштити реке Саве. 
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МЕРА 6./II Подршка органској производњи  
Органска производња спада у групу пољопривредних система који подржавају 
еколошки, социјални и економски концепт производње хране. Овај вид производње 
заснива са на правилној ротацији култура, плодност земљишта се повећава 
ђубривима животињског порекла, легуминозама, зеленишним ђубрењем, отпадним 
материјалима из сточарске производње, механичкој обради земљишта, 
микробиолошким ђубривима, а заштита усева од напада штеточина, болести и јаке 
закоровљености решава се превентивним мерама и употребом биолошких пестицида. 
Постоји много разлога зашто би требало радити на популаризацији органског начина 
пољопривредне производње. Неки од довољно јаких разлога су што  се 
практиковањем органске пољопривреде знатно редукује уношење перзистентних 
хемијских материја у земљиште и подземне воде које врло брзо круже кроз ланац 
исхране, смањује ерозија земљишта, штити здравље произвођача и потрошача, 
повећава запосленост и анагажованост стручњака, подржава економија и омогућава 
здрава исхрана становништва.  

Интересантно је да до сада на територији Општине није регистрован ни један 
произвођач органске хране. То је свакако веома забрињавајући податак, поготово ако 
се има у виду близина високошколских образовних установа и близина 
вишемилионског тржишта које се способно за аспирацију производа органског 
порекла. Да би се систем органске производње успешно имплемнтирао и развијао на 
територији Обреновца, неопходно је започети едукацију како локалних актера тако и 
произвођача. Имајући у виду застпљеност пољопривредних површина и 
расположивост ресурса, али и угроженост земљишта, вода и биодиверзитета 
различитим људским активностим, може се рећи да у Општини постоје реални 
капацитети али и потребе за увођењем и ширењем система органске пољопривреде. 

Предлог пројеката: 

• Израда елабората о погодности локалитета за производњу органске хране на 
територији Општине. 

• Промовисање органске производње кроз ушешће медија у информисању јавности. 

• Едукација локалних актера о значају и принципима органске производње. 

• Формирање тима стручњака у Општини који би произвођачима били стална 
подршка како на терену тако и при административним пословима. 

• Едукација пољопривредних произвођача кроз организовање предавања, 
постављање егзактних огледа на пољу, израду брошура, летака и постера. 
Предавања су основа едукативног рада и имају за циљ да сва истраживања и 
новине у науци пренесу до крајњег корисника - пољопривредног 
произвођача. Предавањима је потребно обухватити цео производни циклус 
од њиве до трпезе, укључујући и почетне фазе одабира парцела, просес 
конверзије, обраду земљишта, заснивање плодореда, прихрањивање и 
заштиту усева, жетву, транспорт, складиштење, прераду до финалног 
производа, паковање и чување. Осим тога, предавања би могла бити 
усмерена и на упознавање произвођача са домаћом законском регулативом, 
али и правилима која важе на европском и руском тржишту јер се највећи 
део свих пољопривредних, самим тим и органских производа пласира управо 
на ова тржишта. 
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• Постављање демонстрационих поља на којима би произвођачи уз помоћ стручњака 
из ове области савладали основне производне праксе органске производње. 

• Саветодавна и финансијска подршка заинтересованим произвођачима при 
имплементацији органске производње на својим пољопривредним површинама.  

• Помоћ у процесу сертификације органске производње и анализи производних 
потенцијала, као и брендирању производа. 

• Развијање производне технологије која прилагођена конкретним агроеколошким 
условима. 

• Подстицање заинтересованих произвођача на удруживање јер би се на тај 
начин лакше остваривали веома тешки кораци у органској производњи, где се 
превасходно мисли на добијање сертификата и продају органских производа.  
Обједињавањем асортимана и количине производа лакше се опстаје на овом 
веома захтевном тржишту. 

МЕРА 7./II развојног приоритета: Афирмација програма обновљивих извора енергије 
Рационално коришћење природних ресурса кроз јачање енергетске конкурентности и 
примену нових технологија у производњи енергије, један је од значајних праваца на 
путу одрживог развоја сваке заједнице. Последњих година поклања се велика пажња 
обновљивим изворима енергије, као адекватној замени за фосилна горива 
(потрошњом фосилних горива емитују се велике количине гасова стаклене баште и 
негативно се утиче на глобалне климатске промене).  

Као најзначајнији облици обновљиве енергије у Р Србији издвајају се:  
- енергија пољопривредне и шумске биомасе; 
- соларна енергија; 
- енергија ветра; 
- енергија воде и геотермална енергија.  

Предлог пројеката: 

• Анализа потенцијала и могућности коришћења обновљих извора енергије, посебно 
кроз успостављање сарадње са научним институцијама у земљи и иностранству, 
које се баве истраживањима везаним за обновљиве изворе енергије. 

• Привлачење инвестиција за изградњу постројења на принципу концентрисања 
или сакупљања Сунчеве енергије. 

• Изградња постројења за коришћење енергије биомасе. 

• Укључивање у регионалне и националне пројекте који се односе на 
коришћење обновљивих извора енергије. 

• Едукација локалног становништва о значају коришћења потенцијала којима 
располажу у области обновљиве енергије. У том смислу, неопходно је 
организовање предавања која би водили стручњаци из ове области, са циљем 
да се укаже на: неодрживост коришћења искључиво конвенционалних 
облика енергије, предност коришћења ОИЕ у смислу заштите животне 
средине, могућност стварања малих погона за производњу обновљиве 
енергије на самом домаћинству и њеног коришћења за загревање кућа, 
пластеника и стаја. 
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• Привлачење домаћих и страних пројеката и средстава у циљу изградње 
инфраструктуре у области обновљиве енергије која би омогућила ефикаснију 
производњу, транспорт и потрошњу обновљиве енергије. 

МЕРА 8./II развојног приоритета: Едукација локалних актера и становништва у 
области заштите животне средине  
Да би се природним ресурсима управљало на одржив начин и задовољили захтеви 
садашњих генерација без угрожавања потреба будућих нараштаја, неопходно је 
повећати ниво еколошке културе целокупног локалног становништва. На тај начин 
становништво ће дати свој лични допринос у реализацији свих пројеката и мера у 
области екологије, а резултат ће бити стварање заједнице високе еколошке свести, 
која ће чувати и унапредити животну средину и тако обезбедити основне 
претпоставке одрживог развоја. Формални и неформални видови образовања 
представљају начин за остваривање позитивних резултата и могу обухватити 
различите групе становништва. 

Предлог пројеката:  

• Подизање нивоа еколошке свести локалног становништва, кроз информисање и 
комуникацију и развијање механизама њиховог учешћа у одлучивању по 
питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом62. 

• Едукација пољопривредника у правцу примене метода одрживе пољопривредне 
производње (плодосмена усева, здруживање, гајење покровних, накнадних, 
предходних и међуусева), промовисања примене еколошких препарата у сузбијању 
штеточина, промовисање примене биолошких ђубрива, контрола примене 
хемијских препарата у пољопривреди, едукација о правилној употреби хемијских 
средстава и поступању са стајњаком; указивање на значај интегрисаности биљне и 
сточарске производње; спречавање паљења жетвених остатака и сл. 

• Обука запослених у локалној самоуправи у погледу управљања пројектима у 
области заштите животне средине. 

• Коришћење локалних медија ради промовисања програма заштите животне 
средине. 

• Увођење екологије и заштите животне средине у образовни систем на 
локалном нивоу у складу са Националном стратегијом образовања у области 
заштите животне средине: формирање еколошких секција, еко радионица, 
додатна едукацију наставног кадра и сл. 

• Едукација актера који могу утицати на загађење (односно побољшање 
квалитета животне средине). 

• Повећано учешће маргинализованих група становништва у активностима 
везаним за заштиту животне средине. 

• Оспособљавање незапослених за радна места за која су потребна посебна 
знања и вештине из области екологије и заштите животне средине.  

                                                 
62 Архуска конвенција је међународни споразум из 1998. године о доступности информација, учешћу 
јавности у одлучивању и доступности правосуђа у питањима која се тичу животне средине. То је 
најамбициознији подухват у смислу демократизације на пољу животне средине покренут под 
покровитељством УН. 
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МЕРА 9./II развојног приоритета: Мониторинг стања земљишних и водних 
ресурса (континуирано мерење параметара животне средине) 
Један од предуслова за одрживо коришћење природних ресурса и одрживи развој 
неке заједнице је мониторинг стања животне средине. Мониторинг се дефинише као 
стална систематска активност у којој се мере, сакупљају и пружају информације о 
стању и квалитету основних параметара животне средине. Основни циљ мониторинга 
је заштита животне средине, односно ефикасно смањење загађења и предвиђање 
(прогноза) стања животне средине у будућности.  

Мониторинг се може постићи кроз успостављање одговарајућих служби, чији би 
стручни кадар могао да обавља надзор/контролу квалитета главних параметара 
земљишних и водних ресурса. Успостављањем мониторинг система стиче се увид у 
квалитет земљишта и воде, те би у складу са тим могле да се планирају све 
активности везане за њихово даље коришћење.   

Предлог пројеката: 

• Доношење одлуке о мониторингу стања земљишних и водних ресурса 
(континуирана оцена и контрола квалитета вода и земљишта). 

• Формирање службе са одговарајућим стручним кадром за мониторинг. 

• Креирање електронске базе података и извештаја о стању расположивих 
ресурса, уз обавезно редовно ажурирање података, који би били доступни 
свим заинтересованим грађанима путем штампања у Информатору и/или 
постављањем на вебсајт градске општине. 

• Употреба географског информационог система за праћење квалитета водних и 
земљишних ресурса.  

МЕРА 10./II развојног приоритета: Умрежавање свих актера везаних за питања 
заштите и унапређења животне средине  
Важни фактори који доприносе унапређењу квалитета животне средине су процеси 
умрежавања и сарадње свих актера и институција у овој области.  

Предлог пројеката: 

• Повезивање органа локалне самоуправе са невладиним сектором и 
иницијативама приватног сектора. 

• Успостављање сарадње са суседним општинама ради заједничког учествовања 
у пројектима финансираним из ЕУ фондова. 

• Успостављање сарадње са научним институцијама у земљи и иностранству. 

• Успостављање сарадње са надлежним институцијама на покрајинском и 
републичком нивоу. 

• Учешће локалних актера у процесу доношења одлука и избору приоритета за 
спровођење на њиховом специфичном подручју (bottom-up). Овакав приступ 
охрабрује партиципативне методе доношења одлука на локалном нивоу у 
свим аспектима развојног планирања. Има за циљ да промовише активно 
учешће локалних актера, укључујући заједницу као целину. 
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7.1.3. Развојни приоритет III - Развој физичке и друштвене  инфраструктуре  
и диверсификација економских активности на селу  

Трећи развојни приоритет ставља акценат на унапређење квалитета живота руралог 
становништва и диверсификацију руралне економије. 

Као специфични циљ трећег развојног приоритета дефинише се: Побољшање услова и 
квалитета живота руралног становништва кроз унапређење физичке и друштвене 
инфраструктуре и већу диверсификацију економских активности на селу. 

У дефинисању овог специфичног циља акценат је стављен на: (1) унапређење физичке, 
комуналне и друштвене инфраструктуре на селу; (2) већу кохезију маргиналних и 
осетљивих група и јачу друштвену одговорност главних актера привредног развоја 
Општине; (3) могућности диверсификације економских активности на селу у правцу 
непољопривредних делатности.  

Циљ дефинисања мера и пројеката у оквиру овог приоритета јесте да се кроз већа 
инфраструктурана и институционална улагања побољшају услови живота на селу и 
обезбеди останак становништва, посебно у оним руралним подручјима која су суочена 
са депопулацијом. Ревитализација села и напредак у економским и социјалним 
компонентама живота, захтева и побољшање животног стандарда руралног 
становништва, за шта је неопходно креирање нових прилика за запошљавање и 
отварање нових радних места, нарочито за младе и жене и маргинализоване групе 
становништва (Роме, особе за инвалидитетом и сл.).  

Диверсификација пољопривредних газдинстава ка непољопривредним активностима и 
јачање веза између пољопривреде и других сектора руралне економије - имају посебно 
важну улогу у оквиру овог приоритета. Диверсификација активности и прихода 
руралног становништва посебно је корисна уколико се реализује у сфери услужних и 
занатских делатности, туризма, прераде пољопривредних производа, кроз инвестиције 
у мале погоне, сектор МСПП и сл. Општина може у значајној мери да пружи подршку 
новим инвестицијама (кроз инфраструктурно опремање индустријских и 
пољопривредних зона, смањивања административних и комуналних накнада и такси и 
сл.), али ће предложени пројекти зависити од развијеног предузетничког духа локалне 
заједнице и подршке са градског и републичког нивоа.  

IPARD је  претприступни програм Европске  уније за период 2007. - 2013. године и 
саставни је део IPA програма (Инструмент претприступне помоћи), односно његова 
пета компонента "Рурални  развој". IPARD мера 302 „Диверсификација и развој 
руралних активности“ представља допринос земљама које се налазе у процесу 
приступања Еуропској унији, а укључује следеће циљеве: повећање прихода 
корисника из руралног становништва кроз развој и диверсификацију руралних 
активности на фарми и/или изван ње; стварање нових могућности запошљавања кроз 
развој и диверсификацију руралних активности на фарми и/или изван ње; очување 
постојећих радних места; повећање опсега услуга за становнике руралног подручја и 
побољшање квалитета услуга које се пружају; побољшање социјалне структуре у 
руралним подручјима. Република Србија не може директно да користи фондове 
IPARD програма, али  са стицањем кандидатуре која је нављена за март месец 2012. 
године стећи услови за приступ овим фондовима, а онда остаје само питаље 
могућности њихове аспирације. Акциони план има за циљ да да приоритетне мере и 
пројекте у области руралног развоја који у усклађени са IPARD програмом, а путем 
којих ће општина Обреновац моћи да конкурише код Европске уније за 
предприступна средства.  
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Из дефинисаног специфичног циља III развојног приоритета произилазе мере и 
пројекти, који су усаглашени са Визијом Општине и стратешким циљем, а чија је 
реализација непоседно у функцији остваривања специфичног циља III развојног 
приоритета, а посредно у функцији остваривања стратешког циља одрживог руралног 
развоја Обреновца. 

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА III 

МЕРА 1./III развојног приоритета: Изградња и унапређење физичке и комуналне 
инфраструктуре  
Општина Обреновац карактерипше се повољном саобраћајном положајем и 
регионалном повезаности. Међутим, неопходно је јачање веза између насеља унутар 
саме Општине, боља повезаност насеља са центром Обреновца и ревитализација  
коловозног застора. Постојеће стање пруга изискује и додатна улагања у одржавање 
коловозне мреже. Водни саобраћај  је потпуно неискоришћен. Саобраћајна веза 
између источног и западног дела Општине који су одвојени реком Колубаром одвија 
се само преко једног моста.  

Водоводну мрежу је потребно ревитализовати како би се упоставила рационална 
потрошња и омогућило одрживо упраљање овим ресурсом.  

На територији општине Обреновац не построји адекватна инфраструктура за 
одводњавање терена, а заштита од поплава се састоји у регулацији односно изради 
насипа дуж обала Саве и Колубаре у случају поплава.  

Највећи део територије општине Обреновац обухваћен је канализационим системом, 
мада још увек постоји и велики број активних септичких јама које шредстављају 
велику опасност за подземне воде и здравње становништа. Међутим, постојећи 
канализациони систем нема никакве механизме пречишћавањапа се канализационе 
воде без икаквог третмана испуштају у реку Колубару. У том смислу, решавање 
проблема отпадних и канализационих вода у Општини један је од најургентнијих 
приоритета чије ће се решавање одразити како на квалитет животне средине тако и  
на квалитет живота локалног становништва.  

Реализација предложених пројеката у оквиру ове мере допринеће побољшању 
физичке инфраструктуре и уједначеном регионалном развоју, кроз побољшање 
приступа тржиштима и интегрисање регионалне привреде са националном. 
Предложени пројекти су у сагласности са „Просторним планом градске општине 
Обреновац“ и „Стратешким акционим планом 2008-2011“. Реализацијом пројеката 
наведених у наставку запослиће се велики део потенцијала Општине и представљати 
квалитативни помак у економском развоју.  

Предлог пројеката  

• Ревитализација индустријског железнићког саобраћаја и проширење 
железничке инфраструктуре како за потребе индустрије тако и становништва, 
поготово ако се има у виду да је то најјефтинији вид превоза лица и робе. У 
складу са надлежностим Општине извршити замену и обнову елемената 
горњег строја железничке пруге (скретница, колосека и колосечних веза). За 
несметано функционисање железничког саобраћаја неоходна је 
реконструкција и изградња потребних објеката железничких службених 
објеката и места која су у функцији железничког саобраћаја. 
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• Изградња још једног моста преко реке Колубаре чиме би се допринело бољој 
повезаности источног и западног дела Општине. 

• Привлачење инвестиција за изградњу обилазнице око града Обреновца. 

• Валоризовање речног саобраћаја и коришћење потенцијала Саве као 
међународног речног тока, што подразумева и зградњу одговарајућих 
пристаништа и марине на Сави. 

• Уређење обале реке Колубаре. Колубара се излива неколико пута годишње и 
плави околна домаћинства, а истовремено носи и плодну земљу са поплављених 
пољопривредних површина, па њен неуређен ток ствара како економске тако и 
еколошке проблеме. Плављењу Колубаре нарочито су изложена домаћинства 
Конатица и Дражевца. Средства за реализацију овог пројекта треба тражити у 
буџету Општине, Града, Републике, као и приватних фондова. 

• Креирање конзистентне мреже јавног путног саобраћаја: (1) у домену 
надлежности Општине привлачити инвестиције и средства међународних 
фондова за изградњу аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран; (2) повезивање 
регионалног пута Р-267 са деоницом обилазног аутопута Добановци-Остружница 
и његова прекатегоризација у ранг магистралног пута; (3) изградња 
инфраструктурних коридора разних видова транспорта у циљу ефикасног и 
несметаног допремања и отпремања сировина и производа; (4) јачање 
саобраћајних веза са Убом, Лајковцем, Љигом, Коцељевом, Владимирцима и и 
повезивање са регионалним и националним мрежама; (5) привлачење 
инвестиција из буџета Општине, Града и Републике у циљу подизања квалитета 
комплетне путне мреже унутар територије Обреновца. У том смислу подразумева 
се како одржавање асвалтираних деоница, тако и  асвалтирање локалних путева 
на којим преовлађује калдрма, туцаник, шљунчана и земљана подлога; (6) 
стандардизација, модернизација и одржавање техничких елемената, 
сигнализације и режима саобраћаја, постављање банкина, изградња пешачко-
бициклистичких стаза дуж магистралних деоница које пролазе кроз насљена 
места, увођење осветљења и изградња тротоара у насељима; (7) затварање центра 
Обреновца за моторна возила; (8) проширење јавног градског превоза и стварање 
услова за бољу организованост превоза ученика средњих школа из села до 
Обреновца; (9) ревитализација веза Обреновца према путу М-22 тј. Ибарској 
магистрали; (10) реконструкција и проширење магистралног пута М-19 (државни 
пут II реда) на потезу Обреновац - Београд; (11) изградња нових станица за 
снабдевање горивом у коридорима државних путева II реда и општинских путева.

• Изградња и реконструкција канализационог система: (1) Израда пројеката за 
изградњу, реконструкцију и санацију канализационе мреже; (2) изградња 
секундарних прикључака фекалне канализације дуж леве стране Ваљевског 
пута; (3) изградња фекалне канализације Рвати (Купиначка); (4) изградња 
фекалне и секундарне фекалне канализације Забрежје (Савска), као и 
неопходних прикључака за канализацију; (5) санација главног фекалног 
колектора и фекалне канализације са прикључцима и шахтама у Обреновцу; 
(6) реконструкција ФЦС “Забран”, II МЗ и Војска; (7) у селима у којима због 
конфигурације терена није могуће изградити канализациону мрежу омогућити 
изградњу санитарно-хигијенских непропусних септичких јама и збирних 
септичких јама за више блиских домаћинстава. Овај пројекат захтева и 
формирање службе за редовно чишћење и мониторинг септичких јама. 
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• Изградња и ревитализација водоводног система: (1) Проширење водоводне 
мреже и прикључивање свих домаћинстава која користе бунарску воду на 
градски систем водоснабдевања и стварање услова за повезивање свих 
парцијалних водовода насеља у јединствен интеркомунални (општински) 
систем; (2) Уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта (извориште у 
Забрежју и „Вић Бара“ на десној обали реке Саве); (3) Адекватно одржавање и 
ремонт бунара у фабрици воде на Забрежју; (4) Механичко-хемијска 
регенерација бунара; (5) Измештање цевастих бунара у зони постојеће 
инфраструктуре; (6) Санација постројења за прераду воде у фабрици воде на 
Забрежју; (7) Набавка и уградња хидромашинске опреме са опремом за 
аутоматско управљање и даљинско командовање за хидрофорске станице ХС 
"Баричка река", ХС "Језерски пут", ХС "Миша Лазић" у Баричу и ХС "Базен" у 
Малој Моштаници; (8) Ревитализација  фабрике воде "Барич" која врши 
прераду површинске воде (из реке Саве); (9) Истраживања усмерити у правцу 
обезбеђивања додатних количина подземних вода и  израдити студија и 
пројеката који ће омогућити одрживо управљање подземним водама као веома 
значајним ресурсом обреновачке општине; (10) смањивање специфичне 
потрошње воде у домаћинствима политиком реалних цена воде и редовном 
наплатом, мерењем утрошка воде и мерама планске рационализације 
потрошње, као и перманентним мониторингом који ће омогућити праћење 
динамике потрошње и губитака у свим гранама мреже уз перманетну 
контролу исправности целокупне водоводне мреже. 

• Ради унапређења квалитета воде и водоснабдевања како Обреновца тако и 
Београда као посебан пројекат издваја се уклањање бројних дивљих депонија 
које су лоциране на обалама Колубаре. Приликом наиласка високих 
пролећних вода ове депоније бивају одношене, а последице тога су тешко 
мерљиве без посебно спроведених анализа. Имајући у виду да се десетак 
километара низводно од ушћа Колубаре у Саву налази главни водозахват за 
прераду воде у Макишу (водоснабдевање Београда), квалитету воде реке 
Колубаре неизбежно се мора поклонити већи значај63. 

• Изградња фабрике за пречишћавање отпадних вода на територији Општине. 

• Каналисање отпадних и атмосферсхих вода: (1) Уређивање мреже за одвођење 
атмосферских вода - Обзиром да се Општина одликује богатсвом речних 
токова, који су само делимично уређени, неопходна је израда одговарајућих 
пројеката који би омогућили изградњу адекватне мреже за одводњавање као и 
редовно чишћење од муља и отпада постојећих канала; (2) реализовати четири 
нова система за одводњавање: Мислођин (520 hа), Велико поље (3.100 hа), 
Забрешке ливаде (570 hа), Вић Бара (430 hа); (3) изградља целокупне 
канализационе мреже за отпадне воде са црпном станицом „Сава;  (4) 
Завршетак канализације за отпадне воде у Баричу, Забрежју и Звечки и 
њихово повезивање на систем за пречишћавање у Баричу; (5) Изградња 
уређаја за пречишћавање отпадних вода у приградским и сеоским насељима 
према потреби; (6) Израда капацитета за предтретман отпадних вода у „Првој 
Искри“ и ТЕНТ А; (7) Обавезан предтретман отпадних вода у будућим 
производним зонама пре упуштања у канализациони систем. 

                                                 
63 Мало је позната цињеница да се градска депонија Општине на локалитету “Кардешица” налази у 
једном од меандара реке Колубаре. На основу овога веома је јасна опасност по загадење подземних вода 
на простору општине Обреновац, али и шире територије. 
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• Повећањe ефикасности при производњи, транспорту и коришћењу енегије, као 
и мониторингу целокупног транспортног система електричне енергије ради 
бржег уочавања и отклањања кварова. 

• Изградња комплетног гасоводног система на територији Општине финансирањем 
средствима републичког и општинског буџета, али и привлачењем средстава CDM 
пројеката; интензивније коришћење нових и обновљивих извора енергије; развој 
централизованих система снабдевања топлотном енергијом; развијање топловодне 
мреже у систему постојећег топловодног извора ТЕНТ А за насеља Уровци, 
Забрежје, Кртинска, Бргулице, Звечка, а затим Грабовац и Стублине. 

• Приступ информационим и комуникационим технологијама кључан је за 
останак младих у руралним срединама и покретање предузетничких 
иницијатива. У том смислу потребно је даље унапређење система фиксне и 
мобилне телефоније (дигитализација, боља структура телефонских прикључака, 
неометан сигнал за све мобилне оператере и сл.). 

• Увођење интернета у све школске и васпитне установе, како би млади имали 
бољи приступ информацијама. 

МЕРА 2./III развојног приоритета: Унапређење друштвене инфраструктуре и 
осигурање здравствено социјалне заштите  
Ова мера подразумева инфраструктурна улагања у објекте здравствене заштите, 
затим  образовне, културне и спортске организације. Поред реконстуркције 
постојећих објеката и изградње нових, потребно је проширити активности ових 
институција и обухватити што већи број руралног становништва, посебно деце, 
младих, социјално угрожених категорија и сл. У Обреновцу веома значајан проблем 
представља непостојање довољног броја али и неуређеност постојећих објеката који 
служе здравственој заштити становништва. Домови кулутуре нису у адекватном 
функционалном стању, те је њихова ревитализација један од кључних приоритета за 
даљи развој Општине и богаћење друштвеног живота локалног становништва. 

Предлог пројеката  

• Школство: (1) редовно одржавање и реконструкција свих школских објеката 
(одржавање кровова, паркета, замена прозора, столова и столица); (2) 
реконструкција или проширење објекта за дневни боравак хендикепиране деце; (3) 
средствима Општине, Града, Министарства за просвету и науку, заинтересованих 
инвестититора или донора изградити нови објекат школске зграде у Мислођину; 
(4) проширење капацитета матичне основне школе у Звечкој, Баричу и Малој 

                                                                                                                                                        
64 Стратешки Акциони план 2008-2011. 
65 Стратегија развоја пољопривреде града Београда, стр 278 
66 Стратегија развоја пољопривреде града Београда, стр 125 
67 Листа I и Листа II пројеката прописана је ”Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину” 
(„Службени гласник РС“, број 84/05). 
68 http://www.starizanati.gov.rs/   
69 Светска туристичка организација је у студији Tourism  2020 vision даје ова предвиђања која ће се 
највероватније остварити већ у пар наредих година с обзиром да је туризам доживео већу експанзију у 
првој XXI века него што је то предвиђено. 
70 Туризам и пољопривреда су пропулзивнији сектори, који представљају “ударни правац и стратешко 
опредељење за изградњу нове индустријске/привредне структуре Србије и њено укључивање у 
савремене тржишне токове” Стратегија  привредног развоја Србије, 2002, стр. 9,34. 
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Моштаници; (5) изградња додатних капацитета за  матичне основне школе “Ј. 
Јовановић Змај“ и “Љ. Аћимовић“; (6) реконструкција и модернизација опреме 
основних школа у Скели, Ратарима, Стублинама, Пироману, Великом Пољу, 
Трстеници; (7) успоставити модеран телекомуникациони систем у основним 
школама у насељима Дрен, Орашац, Вукићевица и Ушће; (8) обезбедити средства 
за ревитализацију електричне и телекомуникационе мреже у основној школи у 
Забрежју; (9) обезбедити услове и средства за бољи организован превоз ученика 
средњих школа из насеља Скела до Обреновца; (10) повећати фонд књига у 
школским библиотекама; (11) обезбедити услове за увођење интернета и стварање 
електронске библиотеке у школама; (12) обезбедити средства за модернизацију 
наставних помагала; (13) изградња средњошколских домова у Обреновцу за децу 
која у школу долазе из удаљених насеља. 

• Здравство: (1) реновирање објеката Дома здравља у Обреновцу; (2) Стварање 
услова за обављање лекарских услуга у две смене у центрима заједница 
насеља. Изворе финансирања за овај пројекат требало би тражити у буџету 
републичког Министарства здравља и буџету Града; (3) реконструисати 
простор здравствене амбуланте у Ушћу, укључујући електро и 
телекомуникациону мрежу, као и изградњу санитарног чвора за особље; (4) 
изградити нови објекат за здравствену амбуланту у Скели; (5) реконструисати 
објекат здравствене амбуланте у Дражевцу и Забрежју; (6) реализовати 
започету изградњу новог објекта за амбуланту у Малој Моштаници; (7) 
обезбедити објекат за здравствену амбуланту у Дрену; (8) оспособити 
повремене специјалистичке службе при здравственим станицама и 
амбулантама - Дражевац, Грабовац, Барич, Скела; (9) отварати апотеке при 
здравственим пунктовима у преосталим центрима заједница насеља - 
Дражевац, Скела, Ушће, Звечка; (10) обезбедити средства за отварање 
стоматолоших служби у матичним основним школама на територији Општине 
и средњим школама у граду Обреновцу. 

• Предшколске установе: (1) адекватно одржавање и проширивање капацитета 
према потребама предшколских установа на територији Обреновца; (2) 
уређивање ентеријера у забавиштима уз набавку потребне опреме која је 
неопходна деци и васпитачима. Осим тога, потребно је обезбедити средства за 
уређивање дворишта и одржавање зеленила; (3) изградња објеката и отварање  
предшколских установа у центрима насеља (Дражевац, Стублине, Грабовац, 
Скела); (4) подстицати приватни сектор на отварање вртића и дечијих 
забавишта; (5) израда неопходних пројеката и привлачење средстава за 
изградњу новог вртића „Колибри“ у Баричу. 

• Спорт: (1) завршити изградњу стадиона; (2) обезбедити средства за изградњу 
фискултурних сала и реновирање постојећих у свим матичним основним 
школама; (3) изградити спорстке објекте према интересовању становништва у 
сеоским насељима; (4) обезбедити терене за мале спортове у центрима заједница 
насеља; (5) обезбедити средства за изградњу гардеробног простора у Спортској 
сали у Обреновцу како би се могле одржавати утакмице националних тимова, 
представе, концерти културно-уметничких друштава и друге манифестације; (6) 
кроз привлачење заинтересованих спонзора пружити подршку спортским 
клубовима који постоје у Обреновцу у смислу подршке такмичења изван 
општинског нивоа, набавку опреме за свакодневне тренинге, пријем нових 
младих чаланова; (7) Подржати оснивање спортских клубова у градском и 
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сеоским насељима Општине; (8) Подржати рад дечијег шаховског клуба. 

• Култура: (1) Домови културе на територији општине Обреновац су лошем стању 
те је неопходна њихова ревитализација (комплетно преуређење ентеријера у 
домовима културе и набавка нове опреме; уређивање осветљења; уређивање 
позорнице) уз евентуално проширење капацитета поготово у центрима насеља 
Стублине, Дражевац, Скела, Барич и Звечка; (2) завршити изградњу и пустити у 
рад нове објекте домова културе у Грабовцу и Кртинској; (3) привлачењем 
средстава (Општина, Град, ресорно министарство, донори, фондови) обезбедити 
услове за отварање библиотека у Дражевцу, Баричу и Скели; (4) реализовати 
идеју у вези са мобилном библиотеком по сеоским насељима; (5) обогатити 
садржај културно-уметничког програма кроз приказивање актуелних представа, 
филмова, одржавање концерата, књижевних вечери, изложби. 

• Културно уметничка друштва: (1) обезбедити подршку наступима и такмичењима 
КУД ТЕНТ, КУД Драган Марковић Забрежје, КУД Стублине и створити услове за 
њихово деловање ван територије Обреновца; (2) омогућити оснивање нових 
културно-уметничких друштава у насељима на територији Општине. 

• Подршка риболовачким и ловачким удружењима на територији Општине у 
смислу обезбеђивања адекватних смештајних просторија, изградњу ловачких 
домова и слично. 

• Подршка манифестацијама „Видовданска регата”, „Лето под платанима“, 
„Савезна изложба паса свих раса“, „Међународно отворено првенство 
Београда у шаху“ и „Дани европске баштине“ у циљу промоције Општине и 
њених потенцијала; Подржати и друге промоције као што су: културне, 
спортске, промоција туристичке понуде Обреновца, промоције 
пољопривредних производа на сајмовима, изложбама. 

• Унапређење система фиксне и мобилне телефоније кроз већу доступност и 
бројност интернет оператера: (1) трансформацијa и модернизацијa постојећих 
ПТТ јединица; (2) одржавање мреже дигиталних АТЦ; (3) ширење мреже 
оптичких каблова. 

MЕРА 3./III развојног приоритета: Заштита и очување културно-историјског 
наслеђа на територији општине Обреновац 
На подручју Општине заступљена су разноврсна културна добра која потичу од периода 
праисторије до наших дана, утврђена културна добра и добра под претходном заштитом. 
Утврђена културна добра су: споменик културе Чесни дом породице Михаиловић у 
Обреновцу, културно добро од великог значаја, 13 културних добара у врсти споменика 
културе и 2 у врсти археолошких налазишта, као и 91 археолошко налазиште, које припада 
периодима од раног неолита до позног средњег века64. Обзиром на богато историјско 
наслеђе, једна од обавеза садашњих генерација јесте њихово очување и заштита. 

Предлог пројеката  

• Валоризација и уређење археолошких налазишта чиме би се допринело већем 
броју туристичких посета. 

• Изграња музеја у ком би се чували предмети пронађени на арехеолошким 
налзиштима са територије Обреновца и укључивње обиласка музеја у 
туристичке понуде Обреновца. 
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• Одржавање и реконструкција цркви на територији Општине, обезбедити визуелно 
атрактивније осветљење и изглед зелених површина дворишта цркви; извођење 
мера техничке заштите на објектима у циљу враћања аутентичног изгледа. 

• Уређење простора цркве Светог духа и Чесног дома породице Михаиловић, цркве 
Рођења Богородице у Звечкој, манастирског комплекса са црквом Светог Николе у 
Грабовцу и цркве брвнаре у Орашцу; двојне цркве Покрова Пресвете Богородице. 

• Прогласити налазиште Црквине у Стублинама за за културно добро. 

• Обезбедити средства за изградњу цркве у Ушћу и у другим насељима према 
потреби. 

МЕРА 4./III развојног приоритета: Подршка диверсификацији пољопривредних 
активности кроз интензивнију  производњу цвећа, лековитог и ароматичног биља 
Цвећарство може бити веома уносан посао у време проналажења нових привредних 
путева и могућности запослења. Целокупна територија града Београда има повољне 
агроеколошке услове за узгој цвећа, али је ова производња и даље слабо развијена те 
се највећи део потрошње обезбеђује из увоза. То имплицира велику могућност 
развоја производње цвећа и украсног биља на територији Општине, што је у 
сагласности са Стратегијом развоја пољопривреде града Београда65. Цвећарство је 
једна од најпрофитабилнијих грана пољопривреде, а перспективу даљег развоја 
представља подршка гајењу резаног цвећа и шибља.  

Све већа потражња за лековитим и ароматичним биљем у фармацеутској и сродним 
индустријама намеће потребу за повећаном продукцијом. Стратегији развоја 
пољопривреде града Београда предвиђа интензивирање производње лековитог и 
ароматичног биља у атарима општина које имају значајније обрадиве површине као што 
су: Барајево, Гроцка, Земун, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Палилула и Сопот, 
при чему се мора водити рачуна о поштовању свих стандарда GAP66. На територији 
града Београда налази се значајан број прерађивача лековитог и ароматичног биља, што 
даје додатни подстрек покретању ове произвоње у општини Обреновац. 

Предлог пројеката: 

• Едукација пољопривредних произвођача о могућностима производње цвећа и 
украсног биља. Пројекат подразумева едукацију пољопривредника о могућностима 
које доноси производња цвећа и украсног биља. Носилац едукације треба да буду 
пољопривредне службе, уз помоћ одабраних стручњака из ове области. 

• Едукација пољопривредних произвођача о условима и начинима производње 
лековитог и ароматичног биља, али и о финансијским ефектима који се 
остварују њиховом производњом. 

• Уједначавање пореза за све видове цветног материјала, односно смањивање 
пореза на резани цвет чија је производња и најзаступљенија. Покретање 
иницијативе за овај пројекат треба да постоји са општинског и градског нивоу, 
а реализација је у надлежности је Министартва финансија. 

• Успоставити још бољу сарадњу са постојећим „Кластером цвећа Обреновац“ и 
омогућити им проширење капацитета, увођење сертификата квалитета, боље 
пословне везе и извоз у иностранство. 

• Обезбедити подстицајна средства за набавку опреме за обраду, сушење, 
дестилацију етарских уља у оквиру производње лековитог и ароматичног биља. 
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Производња лековитог и ароматичног биља требало би да у високом степену 
буде повезана са прерађивачком индустријом. Пројекат подразумева покретање 
иницијативе да се обезбеде средства за набавку опреме која је неопходна за 
добијање производа виших фаза прераде и остваривање додате вредности у 
односу на примарне производе. Средства је могуће обезбедити из градског 
буџета, али и банкарским кредитима које треба да карактеришу ниже каматне 
стопе и дужи рокови отплате због специфичности пољопривредне производње. 

MEРА 5./III развојног приоритета: Подршка производњи печурака и подлога за 
гајење печурака 
На територији општине Обреновац постоје интересенти за ову врсту производње, 
али недостатак знања, организације и средстава онемогућавају развој ове 
делатности. Пружање подршке подразумевало би пре свега едукацију 
заинтересованих произвођача кроз заснивање демонстрационе производње коју би 
водили еминентни стручњаци из пољопривредних високошколских установа и 
института, а који би на на тај начин истовремено вршили и практичну обуку за ову 
врсту производње.  

Поред тога, подршка треба да укључи и обезбеђивање правних савета за газдинства 
која су заинтересована да се укључе у нове активности, као и обезбеђивање 
повољних инфраструктурних и финансијских услова за отварање нових погона из 
буџета ГО Обреновац, буџета града Београда, буџета Републике Србије, као и 
фондова IPARD програма.  

Подршка диверсификацији пољопривредних делатности кроз IPARD програме и 
Меру 302 подразумева и подршку производњи печурака, било да се оне користе за 
исхрану или лечење. Осим тога подршку овој мери треба тражити и из буџета Града 
и ресорног Министартва.  

Предлог пројеката: 

• Едукација пољопривредних произвођача за производњу гљива (припрема 
хранљивих супстрата, избор соја, засејавање мицелија, припрема просторије 
(гајилишта) за инкубацију и фруктификацију, фазе инкубације, берба плодних 
тела, чување и паковање). 

• Обезбедити одговарајући сортимент гљива, са нагласком на исплативије врсте 
као што су тартуфи чије гајење широм света представља уносан бизнис, али 
и врсте шитаки која има бројна лековита својства и веома је тражена на 
светском тржишту. 

• Средствима Града и ресорног Министарства обезбедити средства за 
субвенционисање производње гљива. 

• Организовати тржиште и сигуран пласман гљива и производа од гљива. 

• Омогућити услове за подизање прерадних капацитета. 

• Набавка мини хладњача. 

• Формирати удружење произвођача гљива путем ког би се лакше остварили 
циљеви произвођача. 

• Организовање изложби, сајмова и манифестација на којима би се продавали 
производи од гљива као и опрема за производњу гљива. 
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MEРА 6./III развојног приоритета: Подршка развоју пчеларства 

Пчеларство у Србији представља малу али атратктивну привредну делатност. 
Повећана незапосленост у земљи утицала је да се све више људи бави пчеларством, 
било као основним, или као допунским занимањем. Значај развоја пчеларства све 
више препознаје Министарство пољопривреде, па у последње време помаже 
одређеним подстицајним мерама.  

За остваривање бољих производних резултата током производње неопходно је 
проширење производних капацитета, примену пуне савремене агротехнике и др. Ово 
подразумева и едукацију постојећих произвођача, а посебно младих кадрова у правцу 
повећања производних капацитета. 

Циљ ове мере је омасовљавање и осавремењивање начина пчеларења, подизање 
приноса меда по кошници и увођење HACCP стандарда. Развојем пчеларства 
повећала би се материјална моћ не само пчелара, већ и произвођача гајених биљака, 
прерађивачке индустрије, трговине, саобраћаја и уопште целе околине. Од посебног 
је значаја да се гајењем пчела мотивишу и млађе популације људи, омогући сигурна 
егзистенција и спречи  миграција становништва.  

Предлог пројеката: 

• Едукација о начину узгоја и умножавања пчела, затим о заштити пчела од 
болести и паразита, правилној испаши током вегетације и исхрани у зимском 
периоду. 

• Средствима доступних фондова из буџета Општине, Града и Републике 
омогућити набавку савремене опреме. Веома је важно и да банке дају 
повољније кредите за ову намену. 

• Подршка „Друштву пчелара Обреновац“ ради лакшег увођења HACCP 
стандарда.  

• Осавремењивање производње меда и поштовање европских стандарада како 
би се повећала продуктивност меда по кошници и обезбедио пласман на 
инострано тржиште. 

• Формирање регионалног центра за откуп и прераду пчелињх производа. 

• Мотивисање пчелара да производе саднице медоносног биља, да саде 
медоносно дрвеће, пошумљавају голети и подижу дрвореде како би својим 
пчелама обезбедили сигурну пчелињу пашу. 

• Успостављање сарадње са Асоцијацијом професионалних пчелара Србије 
(АППС) која обухвата све пчеларе који живе искључиво од пчеларства и који 
су лидери у производњи пчеларских производа. 

• Кроз удруживање и подршку Општине и Града обезбедити услове за 
учествовање произвођача на семинарима и сајмовима у земљи и у 
иностранству. 

• Етикетом географског порекла, пчелари би постојећи квалиетет заштитили и 
комерцијализовали. 

• Подршка „Друштву пчелара Обреновац“  у организовању манифестације 
„Дани пчеларства Обреновац“ која доприноси валоризацији ове делатности на 
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територији општине Обреновац. 

MEРА 7./III развојног приоритета: Јачање сектора МСПП и занатске производње 

На територији општине Обреновац постоји само један озбиљнији прерадни капацитет 
и то је погон Биопротеина у Ратарима који се бави производњом уљарица. На тај начин 
изостаје могућност прераде примарних пољопривредних производа и стварање додате 
вредности производа, као и могућност упошљавања локалног становништва.  

У даљем развоју руралних подручја Општине, предност дати изградњи капацитета за 
прераду тражених пољопривредне производе као што су: органски производи, 
производи на бази лековитог и ароматичног биља, на бази меда, аутохтони производи.  

Како је Обреновац градска општина Београда, иницијативу за изградњу прерадних 
капацитета код Министарства финансија покренути и са градског и са општинског 
нивоа. Такође, значајна је и подршка банкарског сектора, која би се огледала у 
нижим каматним стопама и дужим роковима отплате кредита.  

Занатсво у Обреновцу има дугу традицију и још увек је веома заступљено. Зато би 
требало пружити подршку овом сектору чији би се развој могао интегрисати и са 
развојем туризма. 

Предлог пројеката: 

• Привлачење домаћих и страних инвеститора да улажу у изградњу малих 
прерадних капацитета смањењем пореских стопа и поједностављењем 
администрације (што се превасходно показало као проблем за стране 
инвеститоре који веома често одустају од планираних инвестиција због 
преобимне и компликоване администрације). 

• Подстицати инвестиције у мале и средње млекаре за прераду свежег млека у 
сиреве, јогурт, павлаку и намазе, затим у мале и средње кланице за 
производњу меса и месних прерађевина. 

• Обезбедити средства (буџетска, повољно кредитирање) за развој производње 
сувог воћа и стварање сигурног пласмана производа. Овај пројекат би могао 
да допринесе упошљавању локалног становништа ако би се обезбедили 
услови са отварање и пословање фирме која би се бавила паковањем и 
дистрибуцијом сувог воћа. 

• Оснивање и ширење погона за прераду поврћа што за циљ има продукцију 
производа различитих нивоа прераде и остваривање додате вредности у 
односу на примарне производе. Прерада би обухватала производњу сушеног, 
конзервисаног, маринираног и смрзнутог поврћа, различитих производа на 
бази поврћа, као и паковање готових производа. 

• Уколико би се градили нови прерадни капацитети за потребе јачања сектора 
МССП потребно је водити рачуна о утицају ових капацитета на животну средину 
те би у том смислу било потребно израдити студију о процени утицаја на животну 
средину (Environmental Impact Assessment - EIA) према Закону о процени утицаја 
на животну средину (Службени гласник РС, број 135/4 и број 36/09)67. 

• Посебну подршку треба пружити преради пољопривредних производа по 
традиционалним рецептурама на газдинствима и сл. 

• Унапређење капацитета произвођача воћних ракија и подстицај удруживању 
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у асоцијацију породичних дестилерија. 

• Подизање капацитета "Агро кластера Обреновац" у циљу повећања 
конкурентности његових чланова и изласка на нова тржишта. 

• Промоција и ревитализација традиционалних заната. Занатство (производно, 
услужно и уметничко) има традицију из које може да се развија у правцу 
пружања производних услуга индустрији али и туризму. Одрживи развој 
старих заната може да се креће у два правца: израда реплика занатских 
производа и производњом сувенира (и минијатура), и примена 
традиционалних техника и орнамената на савременим употребним или 
декоративним предметима са циљем да се подигне свест, посебно код млађих 
генерација, о значају очувања и обнове занатских вештина на локалном и 
националном нивоу. Значај стварања и коришћења инфраструктуре за 
очување и развој старих заната у Србији препознало је Министарство 
трговине и услуга које у име државе имплементира пројекат који предвиђа 
уређење неколико простора за производњу, излагање и продају производа и 
услуга старих заната у познатим занатским центрима Србије68. Општина 
Обреновац има потенцијала да конкурише за очување старих заната будући 
да се на територији Општине налази већи број занатских радњи: ковачке 
радње, лончарско-грнчарске, воскарске, кројачке радње, радионица за израду 
народне ношње и друге. Промоцијом и валоризацијом старих заната 
Обреновац би могао да добије младе занатлије: кујунџије, бравари, 
штављачи коже (табаци), ћурчије, казази, папучије, бербери, сапунџије, 
поткиваче, казанџије, сабљаре, бозаџије, халваџије и друге, који би чували 
дух својих предака. 

MEРА 8./III развојног приоритета: Подршка туризму и развој руралног туризма 
као једног од облика диверсификације активности на пољопривредним 
газдинствима 
Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопривредна 
производња, већ широк спектар активности заснованих на неактивираним 
потенцијалима руралних подручја. Новим и/или већим улагањима у 
непољопривредне делатности или делатности које су повезане са пољопривредом, 
могу се обезбедити алтернативни извори прихода и обезбедити већа економска снага 
газдинстава. Повезивање пољопривреде и туризма садржи велики број ефеката који 
се постиже кроз развој сеоског туризма. Основа свега је у сеоском домаћинству које 
представља полазну инфраструктуру за боравак гостију у руралном подручју 
(Штетић, Шимичевић; 397). Оживљавање туризма позитивно утиче на развој сеоских 
подручја, обликовања уравнотеженијег развоја региона, развој нових капацитета и 
стварања специфичне понуде на светском туристичком тржишту Према проценама 
UNWTO69 туризам ће доживети изузетан напредак до 2020. године. Између осталих 
промена, туристичка тражња ће ићи ка екотуризму, културном туризму, тематском 
туризму, кружним путовањима и авантуристичком туризму, а Балкану се предвиђа 
значајан пораст међународних туристичких долазака. Стратегија привредног развоја 
Републике указује на развојне потенцијале који могу утицати на јачање међународне 
конкурентности производа и услуга Србије у развојно-интеграционим процесима70.  

Стратешки развој и афирмација транзитног (друмски и речни), спортско-рекреативног, 
излетничког, викенд, манифестационог, сеоског, културног и ловног туризма на 
територији Обреновца допренео би бољем животу становника, нарочито младих, и 
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подстакао предузетнички дух код руралног становништва. Развој туризма базирати на 
три просторне туре: река Сава, споменичке вредности и природни репери. 

Највећи проблем развоју туризма представља недостатак смештајних капацитета, али 
и неуређена инфраструктура за потребе туризма. 

Предлог пројеката:  

• Формирање „турист-бироа“ би видно допринело побољшању организације 
смештајне понуде у Обреновцу и омогућило лакшу координацију активности 
са туристичком организацијом Београда (креирање базе података о смештају 
како за потребе руралног, тако и бањског туризма). 

• Унапређење квалитета смештајних капацитета. Важан елемент туристичке 
понуде чине смештајни капацитети. Постојећи капацитети ни по квалитету ни по 
квантитету не могу одговорити повећаној туристичкој тражњи, нити захтевима 
савременог туристе. У том смислу неопходна су улагања у постојеће смештајне 
објекте (њихова адаптација и реконструкција) као и да се средствима из Фонда за 
развој помогне сеоским домаћинствима у изградњи сопствених капацитета за 
смештај, као и пратећих објекта за туристичку понуду. На овај начин би се 
одговорило потребама оживљавања сеоског туризма у општини Обреновац. 

• Подршка пројектима привредних субјеката у области угоститељске 
делатности. Веома је важно привлачење заинтересованих домаћих и страних 
инвеститора који желе да граде смештајне капацитете на територији 
Општине (бунгалови, сеоске куће, ресторански капацитети и слично). 
Реализација овог пројекта треба да буде у складу са просторним плановима и 
очувањем крајолика. 

• Уређивање камп простора и пешачке стазе дуж реке Саве и електрификација 
стазе. Постоје реалне потребе да се пут до ове потенцијалне туристичке 
локације саобраћајно уреди и да се изгради мања марина у којој би се чамци 
везивали и чували. 

• Изградња пешачко бициклистичког прелаза преко реке Колубаре, у циљу 
функционалнијег повезивања насеља Барич са излетиштем "Забран", на начин 
који не омета успостављање речног саобраћаја на реци Колубари; укључивање 
пловног дела Колубаре у систем туристичке понуде. 

• Изградња адекватне туристичке инфраструктуре на излетиштима „Забран“ и 
„Потковица“. То би поред неопходне санитарне инфраструктуре 
подразумевало и уређење шеталишта, изградњу одговарајућих спортских 
терена (за фудбал, кошарку, одбојку, тенис и сл.). На излетишту „Потковица“ 
предвиђена је изградња голф терена, али тренутна ситуација је „алармантна“, 
јер постоји реална опасност да исто постане депонија. У оквиру овог пројекта 
омогућити и изградњу „Стазе здравља“ у излетишту „Забран“. 

• Подршка риболовачком удружењу и изградња капацитета за риболовни 
туризам. 

• Простор Забрешких ливада, који припада резервату, уредити за потребе 
комерцијалног ловишта и прилагодити га потребама ловног туризма. 

• Обука и специјализација постојећих кадрова као и преквалификација за рад у 
угоститељству и туризму у деловима Општине где су утврђени туристички 
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потенцијали. 

• Изградња „аква“ парка у Обреновцу повећала би број долазака породица са 
децом током летње сезоне, било да се ради о излетничком туризму или дужем 
боравку. Овај пројекат би омогучио бржи и већи проток роба и људи, самим тим 
и новца што би допринело оживљавању целе територије обреновачке општине. 

• Развој сеоског туризма кроз (1) едукацију сеоског становништва и пружање 
правне, институционалне и инфраструктурне подршке; (2) обезбедити 
средства за адаптације сеоских кућа за боравак туриста; (3) изврштити 
категоризацију објеката за развој сеоског туризма ради стварања адекватне 
понуде смештајних капацитета са пратећим садржајима; (4) унапређење 
саобраћајне инфраструктуре и постављање туристичке саобраћајне 
сигнализације у селима; (5) развој тзв. „еколошке пољопривреде“, која би 
подразумевала продају органских производа туристима; (6) у зависности од 
годишњег доба могли би се организовати и програми у којима би се туристима 
презентовали неки традиционални сеоски радови. Данас, како је то пракса 
показала, постоји повећан интерес туриста за упознавање са оваквим видом 
туристичке понуде; (7) укључивање понуда сеоског туризма у друге облике 
туризма, као што су закуске традиционалних производа, могућност куповине 
производа и слично. 

• Већа маркетиншка подршка развоју туризма у Општини са циљем повећања 
броја викенд и дневних излета и стварање препознатљивог или јединственог 
туристичког садржаја што подразумева: израду промотивне стратегије 
туристичке понуде; интензивнији маркетинг објеката са културном и 
историјском вредношћу на регионалним и републичким информативним 
сервисима; унапређење сарадње Обреновца са околиним општинама и 
градовима са циљем удруживања и проширења туристичке понуде, као и 
проширења смештајних капацитета и сл. 

• Богаћење туристичке понуде, које би осим обилазака важних историјских 
споменика овог краја укључило и посету сеоским домаћинстима уз закуску 
традиционалних производа. За овакав пројекат била би потребна боља 
сарадња локалног становиштва са Туристичко-информативним центром 
Обреновца, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама.  

• Подршка повезивању јавног и приватног сектора у области туризма. 

• Обнављање објеката на излетишту "Виногради" и формирање спортског 
комплекса са смештајним објектима за ђачку рекреативну наставу. 

• Уз поштовање прописа о заштићеним локацијама, у Великом Пољу израдити 
пројекте који ће одредити просторне границе на којима је дозвољена изградња 
комерцијалних, смештајних и ресторанских објеката. 

• Општина Обреновац поседује велики потенцијал за развој културе и 
манифестационог туризма. Развојем  културе и садржаја одговарајућих 
културних манифестација иста може заузети велики проценат у приходима 
општине. Неопходно је искористити велико богатство које нуде бројни 
културно историјски споменици, као и археолошко налазиште. 

• Координација активности и јачање веза Туристичко-информативног центра 
Обреновца са Туристичком организацијом Београда. 
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• Изградња и јачање институција културе и одговарајућих манифестација и 
њихово повезивање допринели би унапређењу ванпансионске понуде. 

• Израда Мастер Плана и Програма развоја туризма са јасно дефинисаном 
функцијом и смерницама за јачање туристичке конкурентности општине 
Обреновац. 

MEРА 9./III развојног приоритета: Развој и валоризација бањског туризма у 
општини Обреновац 
Један од неискоришћених потенцијала Општине је бањски туризам. Обреновац преко 
100 година има изворе бањске воде али још увек се ова благодет природе не користи 
у довољној мери. Очекивања су да ће завршетком изградње бањског комплекса овај 
проблем бити превазиђен.  

Предлог пројеката: 

• Отварање нове бање и свих потребних пратећих капацитета. 

• Повезивање нове бање са излетиштем Забран и ловним ревиром преко Мислођина. 

• Изградња централног бањског здравственог центра у коме би се након 
лекарског прегледа издавао „здравствени лист“ којим би се прописивала 
адекватна бањска терапија. 

• Изградња модерног здравственог центра (здравствено технички, технолошки и 
кадровски опремљеног). Овај пројекат своје изворе финансирања може 
пронаћи буџету Специјалне болнице, Општине, донатора и других фондова. 

• Унапређење понуде и квалитеа туристичких садржаја Бање у складу са 
савременим тенденцијама у области бањског туризма и потребама посетилаца. 

• Изградња затвореног базена у Бањи. 

• Привлачење инвеститора и инвестиција за изградњу адекватних хотела са 
садржајима „spa“ и „welness“ програма. 

• Применом адекватног маркетиншког приступа, континуирано спроводити 
промотивне активности са нагласком на локалне специфичности које би 
нудила Бања у циљу привлачења великог броја туриста. 

• Адаптација саобраћајне мреже и постављање туристичке синганлизације до 
бање. Овај пројекат се може финансирати из буџета Општине, Републике и 
различитих донација и фондова. 

MEРА 10./III развојног приоритета: Задржавање и враћање младих на село 
Ниска привредна активност, неразвијеност приватног сектора и предузетништва, 
неисплативост бављења примарном пољопривредном производњом, одсуство 
могућности на нова запошљавања - дестимулишу младе за останак на селу. Израда 
Националне стратегија за младе у Србији је први корак ка системском решавању 
положаја младих и један од приоритета Владе Р. Србије и Министарства омладине и 
спорта. У оквиру ње је присутан принцип децентрализације, што олакшава реализацију 
циљева и одговарање на специфичне потребе младих у свакој локалној заједници.  

Предлог пројеката: 

• Израда локалних акционих планова за рурални развој. 
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• Оснивање мреже за рурални развој Обреновца у сарадњи са Мрежом за 
рурални развој Србије. 

• Јачање сарадње представника Општине са „Етно мрежом“ и „Центром за 
одрживу пољопривреду и рурални развој“ из Београда. 

• Повећати учешће младих у доношењу одлука на локалном нивоу и у 
друштвеном животу заједнице. 

• Оснаживање омладинских група, култуно уметничких и спортских удружења 
младих. 

• Већа друштвена инклузија маргинализованих и рањивих група (као што су: 
особе са инвалидитетом, Роми, деца без родитељског старања, незапослени, 
старије особе) у смислу формирања организација које раде у интересу ових 
група, подршке програмима за смањивање сиромаштва, стратешког 
планирања механизма социјалне интеграције, повећања учешћа на тржишту 
рада ових група, повећано учешће маргинализованих група у доношењу 
одлука и слично.  

• Афирмисање и подршка културним садржајима који су прилагођени 
младима. 

• Креирање услова за запошљавање и самозапошљавање младих. 

• Повећати све видове информисаности младих кроз доступност интернета, 
организовање секција, трибина, културних дешавања. 

MEРА 11./III развојног приоритета: Промовисање ЛИДЕР приступа руралном 
развоју 
Имајућу у виду недовољно развијену свест руралне популације о потребама активног 
учешћа у различитим облицима цивилних иницијатива и активности, као и 
немогућност артикулације локалних потреба, потребно је посебну пажњу посветити 
и афирмацији Лидер приступа руралном развоју.  

ЛЕАДЕР приступ представља специфичну методологију реализације подршке 
руралном развоју, односно методологију кандидовања пројеката руралног развоја за 
финансирање при фондовима ЕУ. Леадер приступ базира се на утврђивању 
интегралних програма одрживог руралног развоја локалних заједница од стране 
локалних актера, по принципу одоздо-нагоре (форсирање тзв. самосталног 
утрврђивања и имплементације стратегија локалног развоја). Идеја која је у основи 
ЛЕАДЕР-а јесте да би планови развоја Општине и локалне развојне стратегије 
требало да буду резултат договора и заједничке акције представнка Општине и свих 
заинтересованих локалних актера (локалних акционих група/ЛАГ).  

Локалне акционе групе су групе репрезентативних партнера из различитих 
локалних социоекономских сектора на одређеној територији, оне најбоље познају 
потребе и развојне приоритете своје заједнице, а њих би посебно требало да чине 
представници цивилног друштва (пољопривредници, њихова удружења, млади и 
жене на селу итд.), маргиналне и осетљиве групе становништва и сл.  

Предлог пројеката: 

• Већа активност и са републичког и са општинског нивоа (пре свега, кроз 
процесе едукације, студијска путовања и сл.), како би се институције цивилног 
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друштва и локалне акционе групе развиле и преузеле активност/иницијативу у 
доношењу и имплементацији стратегија локалног развоја. 

• Организовање стручних обука и едукације запослених у локалној управи и 
локалних акционих група за кандидовање пројеката руралног развоја при 
фондовима ЕУ (едукација о начину приступања ИПАРД фондовима). 

• Јачање јавно приватног партнерства. 

Кроз приказане специфичне циљеве и мере, као и предложене пројекте дате су смернице 
будућег руралног развоја ГО Обреновац на темељима одрживости, чијом би се 
реализацијом показало да је Општона социјално одговорна заједница, која користи своје 
потенцијале и ресурсе, како би обезбедила боље услове за живот свим својим 
становницима, према принципима једнакости и правичности.  

Сви предложени пројекти одрживог руралог развоја усмерени су на: 

- унапређење конкурентности делатности карактеристичних за руралну економију; 

- обезбеђење алтернативних извора прихода руралног становништва;  

- промоцију локалних вредности и производа; 

- културног и историјског наслеђа; 

- заштиту животне средине. 
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VIII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

8.1. МОГУЋИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
За остварење планираног развоја, сваки привредни субјект (предузеће, пољопривредно 
газдинство, задругa) током своје финансијске активности мора себи обезбедити неопходне 
финансијске изворе. Такође, привредни субјекти, без обзира на профил, планирају у свом 
развоју реализацију појединих инвестиционих пројеката. Али, шта ће бити остварено од 
онога што је планирано, зависиће, пре свега, од расположивих финансијских средстава. 
Процес у коме се одређују неопходна финансијска средства за реализацију планираног 
инвестирања, као и начин њиховог прибављања, зове се финансирање инвестиција.  

У свим инвестиционим пројектима, у којима је дефинисан и успостављен метод за 
остварење планираног развоја, уз финансијска средства неопходна за извршење 
инвестиционих активности, такође су одређени и извори из којих ће горе наведени ресурси 
проистећи. Дакле, реализација и стављање у функцију инвестиционог објекта зависи од 
постојања извора финансирања.  

Начин на који су одређени структура, обим и динамика неопходних исплата, које се 
јављају у процесу инвестирања, као и њихова координација са расположивим изворима 
финансирања, представља веома комплексно питање. Што би значило да све неопходне 
исплате морају бити покривене одређеним финансијским средствима како би се 
дефинисани циљ инвестирања испунио сходно плану. Недостатак финансијских средстава 
за потребне исплате може изазвати велике потешкоће у инвестирању, што би могло да 
узрокује спорију реализацију, изостанак неких економских ефеката, па чак и немогућност 
реализације инвестиционог пројекта. Сходно томе, сматра се да је код одређивања 
инвестиционих пројеката неопходно дефинисати све исплате које могу бити потраживане 
ради реализације инвестиционог објекта, као и њихова координација са расположивим 
изворима финансирања. 

Привредни субјекти практикују да финансијски план, који улази у надлежност одељења 
финансија, буде реализован дугорочно и да има у виду све циљеве утврђене у дугорочној 
развојној стратегији, у коју наравно улазе и актуелни (важећи, постојећи) циљеви. 
Генерално, код доношења одлуке о финансирању, одлучујуће је извесност обезбеђења 
неопходних средстава за реализацију инвестиционих циљева, као и респектовање 
финансијске равнотеже привредног субјекта између средстава за краткорочно финансирање, 
и оних за средњорочно и дугорочно финансирање.  

У пракси је познато да се финансирање инвестиција у средњорочном и дугорочном 
периоду може јавити у различитим формама и под различитим именима, као што су:  

− инвестициони план;  
− инвестициони буџет;  
− капитални буџет;  
− стабло финансијских предвиђања итд.  

У Америци (САД) се рецимо користи термин инвестициони буџет, док у Европи (посебно у 
Француској) се најчешће употребљава термин инвестициони план, који се састоји од 
календарског размештаја средства у интервалу одвијања инвестиционог процеса. 
Инвестициони план има двојако значење: неопходна средства и, наравно извори 
финансирања. Будући да се у економско-финансијској анализи користе финансијски токови 
приказани у различитим таблоима који садрже информације о коришћењу средстава, салду, 
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обрту капитала итд., неки од француских аутора овај термин зову још и стабло 
вишегодишњег финансирања.71 

У процесу који је праћен израдом и доношењем финансијске одлуке на нивоу економских 
јединица, укључујући и пољопривреду, треба имати у виду следеће елементе:  

- трошкове реалних инвестиција, који настају услед набавке основних средстава 
предузећа, планиране у периоду 3-5 година; 

- раст обртних средстава (варијација потребног обртног капитала), који може да 
настане у ситуацији проширења капацитета за производњу/експлоатацију.  

Програмирање раста обртног капитала, неопходног за додатно финансирање, ради се 
помоћу менаџмент методе кредит-клијенти. 

- остале трошкове (као што су: трошкови за инсталирање/монтирање, за стручне 
обуке особља које ће бити ангажовано у новоизграђеној јединици, одобравање 
зајмова, враћање кредита, итд.). 

Битна карактеристика тржишне економије је самосталност управљања финансијским 
средствима одређеним за реализацију инвестиционих пројеката. Сваки привредни субјект 
формира сопствени инвестициони фонд, прибавља банкарске кредите (краткорочне и 
дугорочне) и друге облике зајмова, итд, тражећи оптимално решење како би новчани 
капитал био искоришћен са максималном економском ефективношћу.72  

У условима развијене тржишне привреде, потенцијални инвеститори имају отворену 
могућност да бирају између више различитих начина финансирања. Генерално посматрано, 
избор се своди на два облика финансирања - између финансирања сопственим или туђим 
(позајмљеним) средствима, односно између делом сопственим, а делом туђим средствима, 
што је у пракси и најчешћи случај. Будући да се у економици предузећа под финансирањем 
у најширем смислу речи подразумева свака диспозиција капитала, то се класификације 
начина финансирања инвестиција могу извршити према више различитих критеријума.  

8.1.1. Финансирање инвестиција према пореклу капитала 
Према овом критеријуму, разликујемо два облика финансирања инвестиција, и то: 

а) Интерно (унутрашње) финансирање, јавља се онда када се потребна финансијска 
средства прибављају, односно образују унутар предузећа, углавном задржавањем у 
предузећу (дела) остварене добити и коришћењем акумулираних износа амортизације 
основних средстава.  

Овај се облик финансирања може обезбедити и на друге начине, као што су: 

- продаја дела предузећа; 
- продаја основних средстава; 
- продаја хартија од вредности из портфеља предузећа; 
- продаја потраживања, и сл.   

Појмови интерно финансирање и самофинансирање, у принципу означавају исти 
облик финансирања, тј. да се капитал ствара у предузећу и у њему остаје за финансирање 
нових инвестиција. Ипак, под самофинансирањем се подразумева такав облик 
финансирања инвестиција, где се финансијска средства обезбеђују унутар самог 

                                                 
71 Субић, Ј. (2010): Специфичности процеса инвестирања у пољопривреди. Институт за економику 
пољопривреде Београд. 
72 Ибидем. 
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предузећа (интерно генерисана средстава, тј. средства из сопствених извора, пре свега из 
акумулације и амортизације).  

Имајући у виду могуће изворе финансирања, разликује се:73 

 Отворено самофинансирање, остварује се износима добити у процесу пословања 
предузећа, који су преостали након расподеле дивиденди деоничарима и сл. Износ 
добити који је задржан у предузећу на тај начин повећава сопствене изворе средстава 
расположиве за улагања у нове инвестиције.  

 Прикривено самофинансирање, остварује се на бази коришћења латентних резерви 
у предузећу.    

б) Екстерно (спољно) финансирање, јавља се онда када се извори финансирања 
инвестиција, у правном смислу, налазе изван предузећа, односно када предузеће потребна 
додатна финансијска средства прибавља екстерно (споља).  

Карактеристично за овакав начин финансирања инвестиција јесте да власник, односно 
власници капитала или нови деоничари стављају предузећу свој капитал на располагање, 
односно својим учешћем финансирају пословну активност предузећа.  

Прибављање потребних финансијских средстава са стране, такође има карактер спољног 
финансирања. Облици оваквог начина финансирања су следећи: 

- банкарски кредити (краткорочни и дугорочни); 
- емисија хартија од вредности (краткорочних и дугорочних); 
- трајни улози трећих лица; 
- лизинг аранжмани и сл. 

8.1.2. Финансирање инвестиција према правној припадности капитала 
Овај критеријум такође разликује два облика финансирања инвестиција, односно: 

• Финансирање сопственим (личним) средствима, јавља се у случају када власник, 
односно власници предузећа или нови деоничари својим учешћем финансирају 
пословање и развој предузећа;  

• Финансирање позајмљеним (туђим) средствима, јавља се приликом коришћења 
кредита (различите рочности), или када се користе средства без обавезе враћања 
(донације). У случају донација, ради се о туђим, али не и о позајмљеним средствима.  

8.1.3. Финансирање инвестиција у пољопривредној пракси 
Реализација инвестиционих приоритета зависи, у првом реду, од висине предрачунске 
вредности улагања, као и могућности обезбеђења потребног износа финансијских средстава 
из извора који стоје на располагању инвеститорима. 

За који начин финансирања инвестиција, односно улагања у основна и трајна обртна 
средства, ће привредни субјект да се одлучи, зависи од његових расположивих могућности, 
условљених финансијским положајем и финансијским угледом који поседује у окружењу.   

Финансијски положај се изражава кроз:  

- одржавања задовољавајуће структуре финансијских средстава и њихових извора; 
- оптималну структуру капитала са становишта власничког и дужничког капитала; 

                                                 
73 Андрић Ј., Васиљевић З., Средојевић З. (2005): Инвестиције - Основе планирања и анализе. Универзитет у 
Београду, Пољопривредни факултет, Земун - Београд. 
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- способност финансирања просте и дела проширене репродукције из сопствених 
извора средстава.  

У економској пракси, привредни субјекти (предузећа, пољопривредна газдинства, задруге) 
могу вршити финансирање инвестиција на један од следећих начина (облика), односно 
њиховом комбинацијом:74 

- самофинансирањем75(финансијска средства се обезбеђују унутар самог предузећа - 
интерно генерисана средства, тј. средства из сопствених извора, пре свега из 
акумулације и амортизације); 

- кредитирањем76 (инвеститор под одређеним условима позајмљује финансијска 
средства од других субјеката који њима располажу, уз плаћање цене за позајмљени 
капитал, камате); 

- заједничким улагањем77- са домаћим или страним партнерима  (инвестиционо 
улагање се финансира од стране, по правилу, два домаћа или инострана партнера 
ради остварења заједничких економских интереса, пословних циљева и мотива, а по 
принципу поделе ризика и добити сразмерно уложеним средствима); 

- емитовањем и продајом хартија од вредности78- краткорочних или дугорочних 
(потребна средства за финансирање инвестиција се прибављају емитовањем и 
продајом акција и обвезница);  

- лизингом79 (начин финансирања инвестиција код кога се одређено основно средство 
даје на коришћење кроз специфичан облик закупа, уз плаћање накнаде - закупнине); 

- концесионим финансирањем80 (право коришћења природног богатства или добра у 
општој употреби којим га држава, тј. њен орган (концедент) уступа на коришћење 

                                                 
74 Андрић Ј., Васиљевић З., Средојевић З. (2005.): Инвестиције - Основе планирања и анализе. Универзитет у 
Београду, Пољопривредни факултет, Земун - Београд.  
75 Самофинансирање је један од основних и најчешће коришћених начина финансирања инвестиционих 
пројеката, јер представља основу финансијске самосталности предузећа. Пошто у пракси ретко које 
предузеће може да финансира инвестициони пројекат искључиво сопственим финансијским средствима, 
обично се прибегава делимичном самофинансирању (финансирању одређеног процента предрачунске 
вредности инвестиције из сопствених средстава предузећа). 
76 Овакав облик финансирања се врши путем кредита, које одобравају домаће или иностране 
финансијске установе (најчешће банке). Уколико финансијска установа одлучи да одобри кредит 
предузећу, слапа се и потписује уговор о кредиту, који прецизира све неопходне елементе кредитног 
аранжмана између повериоца (банке) и дужника (инвеститора), а то су: каматна стопа, као цена по којој 
се капитал позајмљује, почетак отплате кредита, период и начин отплате кредита, банкарске провизије, 
период мировања отплате (грејс период), итд. 
77 Заједничка улагања са домаћим партнером - пословни подухват у коме свако предузеће које улаже 
сопствена средства у заједнички инвестициони подухват има право да са другим предузећима учесницима у том 
подухвату учествује у заједнички оствареној добити, али уз заједничко сношење ризика сразмерно уложеним 
средствима. Заједничка улагања са страним партнером (joint ventures) - пословни подухват трајнијег 
карактера у коме учествују партнери из различитих земаља на основу заједничког улагања средстава, 
заједничког предузетништва, сношења ризика и поделе добити. 
78 Субјекти који располажу слободним капиталом и уложе га у куповину акција једног предузећа, на тај 
начин стичу право власништва над делом предузећа сразмерно уложеном капиталу. Поред права 
власништва, власници акција стичу и право учешћа у управљању предузећем, затим право учешћа у 
расподели остварене добити, сразмерно уложеном капиталу, и најзад и право на сразмерни део 
ликвидационе масе у предузећу у случају ликвидације предузећа. Поред акција, предузеће може 
финансијска средста обезбедити и емитовањем и продајом обвезница. За разлику од акција, поседовање 
обвезница не омогућава стицање права власништва над делом предузећа, нити право управљања 
предузећем, као ни право учешћа у оствареној добити (постоје и обвезнице са правом управљања). 
79 Leasing (енгл.) - изнајмити, узети у закуп. 
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(експлоатацију) домаћем или страном лицу (концесионару) под посебно прописаним 
условима за одређени временски период); 

- финансирањем без обавезе враћања81 - донацијама (финансирање инвестиција се 
врши из средстава која су поклоњена - не морају да се врате, нити пак мора да се 
плати цена за њихово коришћење - камата); 

- осталим облицима финансирања, као што су:  

o франшизинг82 - у менаџерско-финансијском смислу франшиза представља дату 
или продату привилегију (право) које даје произвођач или велепродавац 
(снабдевач) продавцу на мало, да користи његове производе и заштићено 
трговинско име, под прецизним условима и узансама, које су међусобно 
договорене уговором о франшизи;  

o факторинг83 - представља облик прибаљања новчаних средстава путем продаје 
краткорочних потраживања - предузеће (фактор) се обавезује да преузме 
потраживања друге стране (предузећа – клијента), да их наплати у своје име и за 
свој рачун, а клијенту одмах или по протоку одређеног унапред утврђеног рока 
исплати противвредност потраживања и под извесним условима гарантује 
наплату, док се клијент обавезује да за то плати накнаду); 

o форфетинг84 - представља посао који се састоји од купопродаје 
спољнотрговинских потраживања, при чему извозник продаје банци или 
неком другом специјализованом финансијском субјекту своје 
спољнотрговинско потраживање, које није оптерећено могућношћу 
регресираних захтева трећих лица према купцу потраживања и које је 
обезбеђено неким од уговорних средстава обезбеђења. 

На један од наведених начина прибављања новчаних средстава, привредни субјект 
(инвеститор) обезбеђује трајне и повремене изворе финансирања, који му пружају 
могућност да реализује планиране инвестиционе пројекте, а тиме оствари и сопствене 
циљеве развоја (краткорочне и дугорочне).  

8.2. ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ  
Планирање финансирања имплементације Стратегије је део процеса који води провери 
економске и финансијске одрживости целокупне Стратегије, која би требало да има у виду 
не само активности и пројекте, него такође и субјекте, улоге и компетенције корисне за 
њихово испуњење. 

Примарни задатак би требао да буде стварање базе података пројеката и активности, у 
циљу разматрања њиховог синергијског деловања, али и избегавања преклапања 
активности. За сваки пројекат би требало прикупити информације као што су назив 
активности, предвиђање неопходне инвестиције, временски оквир и могућности Града и 
других да обезбеде потребна средства, и то из пореских прихода, закупнина, трансфера, 
донација, приватних извора и дијаспоре. 

                                                                                                                                                        
80 Посебан вид концесија су ткзв. БОТ аранжмани (скраћеница од енгл. речи Build, Operate, Transfer - 
Изградити, Користити, Предај), који се користе за финансирање реализације већих инфраструктурних 
пројеката.  
81 Такав случај се јавља када држава или други донатор (домаћи или страни) жели да потпомогне развој 
одређених неразвијених држава, региона, привредних субјеката или групе коисника, па им додељује средства за 
строго одређене намене улагања. 
82 Franchise (енгл.) - право, овлашћење, слобода, привилегија. 
83 Factor (енгл.) - агент, заступник, пословођа, комисионар. 
84 Forfeit (енгл.) - залог, јемство. 
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8.2.1. Информације о изворима финансирања 

Познати извори финансирања 
Предлагач треба да у свом тражењу започне претрагу оних донаторских организација које 
познаје од раније. Од тих организација треба да се затраже упуства, годишњи извештаји и 
публикације, као и обрасци за пријаве, ако их има.  

Када се ради о донацијама локалним самоуправама, предлагачи треба да знају да већина 
организација које подржавају и помажу ове делатности желе да допринесу промени 
система вредности и ставова и да омогуће стицање нових знања. Кључна реч је реформа. 

Интернет и електронска пошта 
Донаторске организације све више објављују информације о својим делатностима и 
могућностима за добијање донација на World Wide Web мрежи, тако да интернет представља 
средство од огромног значаја за прикупљање информација. Када пронађете тражени wеб-
сајт можете послати писмо о интересовању електронском поштом, како бисте добили 
детаљније информације и упуства. 

Водич извора финансирања и дневне новине 
Тим потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва заједно 
са Министарством финансија и домаћим и међународним партнерима који учествују у 
спровођењу Стратегије, припремио је децембра 2009. године седмо издање Водича кроз 
потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања, за пројекте НВО, локалних 
самоуправа, МСП и предузетника у Србији. Овај водич доприноси бољој информисаности 
свих партнера и пружа увид у средства за реализацију најразличитијих програмских и 
пројектних активности. Водич се сваке године дистрибуира великом броју корисника, а 
електронско издање истог доступно је преко интернета (www.prsp.gov.rs), 
(http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/7.%20Vodic%20kroz%20finansijska%20
sredstva.pdf?id=404).  

Такође, у дневним новинама (Дневник, Блиц, Политика, и сл.) могу се наћи јавни позиви и 
конкурси од стране домаћих и међународних донатора за различите циљне групе корисника. 

8.2.2. Домаћи извори финансирања 

Средства буџета јединице локалне самоуправе  

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених 
јавних прихода, у складу са Законом о локалној самоуправи.  

Добротворне манифестације 
Сакупљање добровољних прилога обично се организује у оквиру добротворних 
манифестација у локалној заједници или граду (са приходом од улазница намењеним 
некој организацији), али и многих других конкретних активности. На пример, ако се 
неки пројекат односи на побољшање школа у некој средини, и сама локална заједница 
је често спремна да пружи свој допринос односно да учествује у добротворним 
манифестацијама. Новац који је прикупљен овим путем може да послужи да се допуне 
или замене средства добијена од донаторске организације. 

Приватно-јавно партнерство 
Ово партнерство представља облик дугорочне сарадње приватног и јавног сектора која је 
регулисана уговором и има за циљ извршење јавних послова. Неопходним средствима се 
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управља заједнички, тако да се и ризици који се односе на пројекат деле равноправно, 
односно пропорционално улагањима. 

Европска комисија охрабрује учешће приватног сектора у вођењу великих 
инфраструктурних пројеката у форми јавно-приватних пертнерстава (PPP - public private 
partnerships) и овај модел су веома успешно користиле многе земље централне и источне 
Европе (Central and Eastern European - CEE). 

8.2.2.1. Министарства Републике Србије  
Поједина Министарства током године расписују конкурсе и јавне позиве чиме се додељују 
бесповратна средства, кредити под повољним условима, суфинансирају се пројекти и пружа 
се нематеријална помоћ крајњим корисницима у складу са њиховим ресором рада. 

У наставку су наведена поменута Министарства (http://www.srbija.gov.rs). 

 Министарство пољопривреде, тргтовине, шумарства и водопривреде 
(www.mpt.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области пољопривреда; 
- из области трговина; 
- из области шумарство;  
- из области водопривреда; 
- из области ветерина. 

 Министарство економије и регионалног развоја (www.merr.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области регионални развој; 
- из области запошљавање; 
- из области привреда. 

 Министарство за инфраструктуру и енергетику (http://www.mie.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области инфраструктура; 
- из области енергетика. 

 Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу (www.drzavnauprava.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области људска и мањинска права; 
- из области државна управа; 
- из области локална самоуправа. 

 Министарство просвете и науке (http://www.mpn.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области образовање и васпитање; 
- из области наука и истраживање. 
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 Министарство омладине и спорта (www.mos.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области омладина; 
- из области спорт. 

 Министарство рада и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области рада; 
- из области социјална политика.  

 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 
(http://www.ekoplan.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области грађевинарства; 
- из области урбанизам и просторно планирање; 
- из области заштита природних ресурса; 
- из области рударство и геологија. 

 Министарство културе, информисања и информационог друштва 
(www.kultura.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области културе; 
- из области информисања; 
- из области информационог друштва. 

 Министарство вера и дијаспоре (www.mzd.gov.rs) 

Расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  

- из области вере; 
- из области дијаспора. 

8.2.2.2. Фондови Републике Србије 
Фондови Републике Србије током године расписују конкурсе и јавне позиве чиме се 
додељују кредити под повољним условима, суфинансирају се пројекти и пружа се 
нематеријална помоћ крајњим корисницима у складу са њиховим ресором рада. 

У наставку су наведени Фондови Републике Србије. 
 Фонд за развој Републике Србије (http://www.fondzarazvoj.gov.rs) 

Циљеви Фонда за развој Републике Србије: 

- подстицање привредног развоја;  
- подстицање равномерног регионалног развоја;  
- унапређење конкурентности домаће привреде;  
- подстицање развоја производног занатства и услужних делатности;  
- подстицање запошљавања;  
- подстицање развоја тржишта капитала.  
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 Фонд за отворено друштво (www.fosserbia.org & http://www.donacije.rs/donator/14)  

Делатност Фонда за отворено друштво усмерена је на: 

- развој демократског друштва заснованог на принципима владавине права, 
доброг управљања и одговорности; 

- развој цивилног друштва и стварање услова за активно и ефективно учешће 
грађана у јавним пословима; 

- остваривање и заштиту људских права и слобода и елиминацију свих облика 
дискриминације; 
унапређење положаја етничких и других мањинских и маргинализованих група, 
нарочито Рома, лица са посебним потребама и младих као изразито рањивим 
друштвеним групама; 

- унапређивање образовања као инструмента друштвеног и економског развоја, 
промотера инклузивног друштва и друштвене кохезије; 

- развој информационог и друштва знања и стварање услова за одрживи развој 
ради унапређивања развојних перспектива друштва; 

- афирмацију професионализма и одговорности у јавном деловању. 

Програми Фонда за отворено друштво сарађују међусобно, као и са домаћим и 
међународним експертским, активистичким и донаторским организацијама, а посебно 
са регионалним програмима међународне мреже Open Society Institute. 

Фонд за отворено друштво остварује своју делатност као:  

- давалац грантова за пројекте невладиних организација, стручних и других 
удружења грађана, јавних институција (образовних, културних, медијских и 
др.), органа локалне (само) управе и државних органа који се баве питањима из 
оквира делатности Фонда; 

- градитељ и координатор коалиција за заговарање нових развојних политика и 
пракси; 

- иницијатор нових приступа, концепата, модела демократског и одрживог 
развоја; 

- посматрач (монитор) актуелних политика и пракси у областима значаја за 
консолидацију демократије и отварање друштва. 

Предлози пројеката за подршку Фонда за отворено друштво се примају током целе године. 

Право пријаве пројекта имају правна лица и појединци са територије Србије. 

 Фонд за заштиту животне средине Републике Србије (http://www.sepf.gov.rs) 

У склaду са националним програмом заштите животне средине и другим стратешким 
плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима, Фонд за 
заштиту животне средине Републике Србије обавља послове који се односе на 
управљање пројектима и финансијско посредовање, и то: 

- у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне 
средине; 

- у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. 

Приоритетни циљеви Фонда за заштиту животне средине Републике Србије се односе на: 

- управљање отпадом по савременим принципима; 
- подстицање чистије производње; 
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- заштита и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта, шума, и ублажавање 
климатских промена; 

- заштита и одрживо коришћење природних добара; 
- повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих видова енергије. 

 Балкански фонд за локалне иницијативе - BCIF (www.bcif.org) 

Балкански фонд за локалне иницијативе је домаћа фондација чији је циљ подстицање 
активног укључивања грађана и грађанки у друштвене промене у Србији.   

С обзиром да су и мале промене на боље важне, Фонд сматра да свако од нас може и 
треба да допринесе развоју Србије кроз активно учешће у друштвеним процесима у 
месту у ком живи. Имајући у виду веру у људе, у њихову жељу и способност да ураде 
пуно за себе и друге, Фонд подстиче грађане и грађанке да се активно укључе у 
побољшање живота у својим заједницама. Другим речима, Фонд пружа прилику и 
помоћ где год  постоји жеља и потенцијал!  

8.2.2.3. Остали донатори 
 SIEPA - Агенција за страна улагања и промоцију извоза (www.siepa.gov.rs). 

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA), помаже српским предузећима да 
извезу своје производе и услуге и постану конкурентнија на страним тржиштима. Са друге 
стране, SIEPA промовише могућност за улагања и пружа помоћ страним инвеститорима да 
започну пословање у Србији. Агенција успешно функционише као посебна организација 
Владе Републике Србије и све услуге које пружа су бесплатне. 

SIEPA активно пружа финансијску помоћ домаћим предузећима за реализовање 
маркетиншких активности усмерених ка страним тржиштима, увођење система квалитета и 
опште унапређење њихове конкурентности.   

Организовањем семинара, тренинга и курсева, SIEPA помаже домаћим извозним 
предузећима да напредују, како би на најбољи начин искористила пословне шансе на 
страним тржиштима и остварила максималне резултате.  

 Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије - AOFI (www.aofi.rs). 

АOFI је специјализована финансијска организација која обавља послове финансирања и 
осигурања чији су комитенти извозно оријентисана предузећа. 

Списак осталих донатора, могуће је видети у Водичу  кроз потенцијалне изворе 
финансирања. 

8.2.3. Међународни извори финансирања 
 Европска унија - European Union  (www.europa.rs) 

Републици Србији, као и другим земљама потенцијалним кандидатима за чланство у 
Европској унији, биће омогућено коришћење средстава из фондова у оквиру следећих 
специјализованих компоненти: 

- помоћ у процесу транзиције и изградње институција; 
- прекогранична сарадња. 

Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for pre-accession assistance IPA) има за 
циљ да унапреди капацитете државне администрације, подстакне друштвено економски 
развој и одговори потребама процеса стабилизације и придруживања. 
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 Европски фонд за Балкан - European Fund for the Balkans (www.balkanfund.org) 

Европски фонд за Балкан, расписује конкурсе за предају предлога који настоје да произведу 
иновативне и обећавајуће идеје, а које предочавају лица и организације са Западног балкана.  

 Европска фондација за културу - European Cultural Foundation (www.eurocult.org)  

Ова фондација подржава изузетне уметничке пројекте, који показају да имају визију о 
томе како осветлити разноликост у Европи. Подржава уметнике и организације, које се 
баве било којом уметничком дисциплином.  

Списак осталих међународних извора финансирања, могуће је видети у Водичу  кроз 
потенцијалне изворе финансирања. 
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IX ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И НАДЗОР 

9.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  
Сама израда и доношење значајног развојног документа представља веома крупан 
задатак. Међутим, то је ипак лакши део посла. Питање реализације таквог документа, 
односно координације свих бројних активности и контроле реализације је знатно 
сложеније, па самим тим и одговорније. Наиме, ради се о бројним директним и 
индиректним учесницима у тој реализацији, али и бројним објективним, а често и 
субјективним околностима (пропустима и слабостима) до којих се долази у том процесу. 
Што је период дужи на који се дотични документ односи и у њему спроводи, то је и 
његова реализација неизвеснија и сложенија. Имајући то у виду неопходно је указати на 
улогу појединих структура и субјеката, као и на могући начин избегавања грешака, 
односно постизања што бољих резултата у спровођењу Стратегије.  

9.1.1. Институционални оквир 
Основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа јесте Општина. 
Једно од законских овлашћења и обавеза Општине је да доноси програме развоја. Како је 
Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац (у даљем тексту: Стратегија) 
основни развојни документ дугорочнијег карактера, њега треба да усвоји Скупштина 
општине Обреновац. О реализацији усвојене Стратегије треба да се брину све службе у 
Општини, јер се ради о документу који усмерава укупан социо-економски развој у 
наредном вишегодишњем периоду. У реализацији појединих делова Стратегије, како у 
организационом, тако и изведеном и контролном делу, велику улогу треба да имају и 
месне заједнице. У реализацији Стратегије директно ће учествовати бројни актери, поред 
општинских служби и месних заједница. То су пре свега носиоци у доношењу и 
реализацији инвестиционих одлука, од којих у највећој мери зависи степен и темпо 
остваривања Стратегије. Извесно индиректно учешће имаће државни органи, путем 
финансијске, стручне и друге помоћи у остваривању појединих сегмената Стратегије.  

Да би се Стратегија, као целовит и сложен програм, успешно остваривала, а постојеће и 
потенцијалне снаге рационално користиле, потребно је да се обезбеди одговарајући  ниво 
координације. ГО Обреновац ће имати кључну оперативну улогу у имплементацији 
Стратегије и пројеката локалног социо-економског развоја и надзору над њима, док ће 
Савет за реализацију Стратегије, као саветодавно тело и орган на коме се доносе одлуке, 
имати укупну одговорност на нивоу програма одрживог руралног развоја. 

Савет за реализацију Стратегије чине представници свих релевантних 
заинтересованих страна, односно: Општине (локалне самоуправе), МЗ (локалних 
заједница), цивилног друштва, јавних установа, пословног друштва и јавних удружења. 

Улога Савета за реализацију Стратегије је следећа: 

- одобрење Стратегије одрживог руралног развоја ГО Обреновац; 

- идентификација и дефинисање стратешких опредељења одрживог руралног 
развоја за ГО Обреновац;  

- подршка инситуционалном оквиру и механизмима за имплементацију који су 
успостављени националним законодавством; 

- размена идеја и најбољих примера из праксе; 

- надзор над имплементацијом Стратегије. 
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Локална самоуправа има следећу улогу: 

- развој и подршка општинском партнерству (међуопштинско партнерство,  
партнерство на националном и међународном нивоу, сарадња између јавног, 
приватног и цивилног сектора - за имплементацију и реализацију пројеката који 
доприносе уравнотеженом руралном развоју ГО Обреновац; 

- допринос одрживом руралном развоју у ГО Обреновац; 

- идентификација, припрема и имплементација локалних пројеката одрживог 
руралног развоја и подршка институцијама у Општини по истом питању; 

- проналажење финансијских ресурса за имплементацију локалних пројеката 
одрживог руралног развоја. 

Имплементација Стратегије ће се вршити посредством реализације приоритетних 
локалних пројеката одрживог руралног развоја које одобри Савет за реализацију 
Стратегије, а који су распоређени према одређеним категоријама: 

- Софт пројекти који се односе на реализацију ’’софт’’ активности, као што су: 
програми обуке, изградња институционалних капацитета, кампање за ширење 
свести. 

- Инфраструктурни пројекти који су повезани са активностима изградње и 
реконструкције. 

Имплементација ова два типа пројеката могућа је кроз: 

- програме грант шема; 

- јавне набавке. 
ГО Обреновац ће имати улогу да мобилише релевантне заинтересоване стране за 
одређене пројекте, у складу са објављеним огласима о јавним набавкама или позивом 
на достављање предлога. Она такође оснива тзв. Ad Hoc Одборе (AHO) у чијем је 
саставу водећи апликант, партнери на пројекту и друге заинтересоване стране које 
могу допринети припреми и реализацији пројеката (Слика 8.). 

Слика 8. Оквир за реализацију локалних пројеката социо-економског развоја 

 

 

 

ГО Обреновац - координатор 

 

 

Ad Hoc Одбор 
(пројекта 1) 

Ad Hoc Одбор 
(пројекта 2) 

 Водећи апликант 
(носиоц пројекта 1) 

Водећи апликант 
(носиоц пројекта 2)  

 
Партнери  
(на пројекту 1) 

Партнери  
(на пројекту 2)  

 

 Заинтересоване стране 
(на пројекту 1) 

Заинтересоване стране 
(на пројекту 2) 
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Општина ће обезбедити потребну техничку подршку у припреми пројектне 
документације, сазивати састанке координирати сарадњу и размену информација, 
података и неопходних докумената, а такође ће пружати и одређену помоћ при 
реализацији приоритетних пројеката. 

9.2. НАДЗОР 
Хронограм активности имплементације Стратегије потребно је извршити у складу са 
принципима пројектног менаџмента, где се, између осталог, морају предвидети 
активности које се односе на именовање тима/комисије за надзор и имплементацију 
Стратегије, као и формирање пројектних тимова за реализацију пројеката према 
активностима анализираних области планирања. 

Основни циљ надзора је да „успостави ефикасност имплементације и ресурса који се 
користе помоћу индикатора дефинисаних на одговарајућим нивоима”. Надзор се 
заснива на два кључна елемента:  

- информацији; 

- систему прикупљања података.  

Први елемент је базиран на индикаторима који обезбеђују одређене информације: 

- финансијске информације: статус јавне потрошње - колико Програм троши? 

- физичке информације: сакупљање резултата и индикатора резултата - шта Програм 
ради? 

- процедурални индикатор: административни процес - која је фаза Програма? 

Други елеменат који се базира на систему прикупљања података, имплементира се од 
стране Општине у тесној сарадњи са донаторима и корисницима. Сходно томе, 
Општина има улогу Техничког секретаријата Савета за реализацију Стратегије, са 
следећим одговорностима: 

- остварује везу са државним министарствима и свим другим организацијама у 
циљу сакупљања неопходних података за вршење надзора над имплементацијом 
Стратегије; 

- припрема збирне табеле и друга документа која су потребна Савету за 
реализацију Стратегије у циљу вршења надзора над имплементацијом програма 
одрживог развоја; 

- прима, врши дистрибуцију и сумира предлоге и примедбе које доставља Савет 
за реализацију Стратегије; 

- обезбеђује држање архиве са свим документима добијеним од чланица AHO, 
као и Партнерског савета; 

- врши све друге активности везане за добро функционисање Савета за 
реализацију Стратегије, као и AHO. 

Прикупљени подаци ће бити убачени и анализирани у извештајима о извршеном 
надзору, чији ће главни корисници бити чланови Савета за реализацију Стратегије и 
Општина.  
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9.2.1. Стране укључене у надзор 
Стратегија представља целовит развојни документ за дужи временски период. Као 
такав треба да се спроводи од стране бројних учесника. У домену привредних 
активности, одлучујућу улогу имају њихови носиоци, конкретни привредни субјекти, 
породична пољопривредна газдинства, поједина интересна удружења (задруге, 
кластери и сл). Они утврђују своју развојну и пословну политику, доносе инвестиционе 
и друге одлуке и свакако за све то сносе могући ризик и преузимају одговорност. То је 
основна премиса тржишног привређивања.  

На општинском нивоу, као и на државном, потребно је стварати погодан амбијент за 
реализацију пословних иницијатива, реализацију конкретних програма и пројеката, 
кроз правну заштиту, разне стимулансе, унапређење неопходне инфраструктуре итд. 
Ипак, да би се Стратегија, као целовит и сложен програм, успешно остваривала, а 
постојеће и потенцијалне снаге рационално користиле, од великог значаја је да се 
обезбеди одговарајући ниво координације.  

Главни координатор Система надзора је ГО Обреновац која ће бити задужена за 
прикупљање података и припрему Извештаја о извршеном надзору уз подршку чланова 
Одбора за реализацију Стратегије, тела одговорног за Стратегију и њену имплементацију. 

Присуство великог броја донатора и тела за имплементацију (општина, градова, јавних 
установа, итд.) захтева тесну сарадњу међу њима. Исто тако, различите мере и 
операције захевају различит приступ приликом сакупљања. 

Индикаторе везане за инфраструктурне пројекте, на пример, обезбеђују корисници 
(јавна предузећа, Општина, Месне заједнице), док управни органи (као што су 
министарства) обезбеђују информације за индикаторе за грантове.  

У наредној табели се идентификују извори информација за сваку меру коју треба 
испунити да би се визија Стратегије остварила. 

Табела 64. Извори информација за надзор мера 

Мере Извори информација за надзор 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ I: РАЗВОЈ СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

МЕРА 1./I 
Едукација и саветодавна подршка 
пољопривредницима 

 

МЕРА 2./I  
Заштита и очување пољопривредног земљишта и 
унапређење пољопривредне инфраструктуре 

 

МЕРА 3./I 
Подршка развојно оријентисаним 
пољопривредницима за јачање продуктивности и 
конкурентност пољопривредне производње 

 

МЕРА 4./I 
Успостављање, развој и јачање удруживања 
пољопривредника кроз форме: удружења, 
задруга, кластера 
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МЕРА 5./I 
Развој нових производа веће додате вредности, уз 
унапређење квалитета производа и увођење 
стандарда квалитета  

 

МЕРА 6./I 
Подршка у маркетинг оријентацији произвођача и 
ефикасној промоцији и пласману пољопривредно 
прехрамбених производа 

 

МЕРА 7./I 
Јачање институционалних капацитета општинске 
управе у домену руралног развоја и унапређење 
међуинституционалне сарадње 

 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ II: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

МЕРА 1/.II 
Одрживо управљање биодиверзитетом 

 

МЕРА 2./II 
Анализа стања и заштита земљишних ресурса   

 

МЕРА 3./II 
Управљање чврстим отпадом  

 

МЕРА 4./II 
Управљање индустријским и опасним отпадом 

 

МЕРА 5./II 
Одрживо управљање водним ресурсима    

 

МЕРА 6./II 
Афирмација програма обновљивих извора енергије  

 

МЕРА 7/.II 
Едукација локалних актера и становништва у 
области заштите животне средине  

 

МЕРА 8./II 
Мониторинг стања животне средине (континуирано 
мерење параметара животне средине) 

 

МЕРА 9./II 
Умрежавање свих актера повезаних са питањима 
заштите и унапређења животне средине   

 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ III: РАЗВОЈ ФИЗИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ    
                                                       ИНФРАСТРУКТУРЕ И  ДИВЕРСИФИКАЦИЈА     
                                                       ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ 

МЕРА 1./III 
Изградња и унапређење физичке и комуналне 
инфраструктуре по селима  
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МЕРА 2./III 
Унапређење друштвене инфраструктуре по селима и 
осигурање здравствено социјалне заштите  

 

МЕРА 3./III 
Заштита и очување културно-историјског наслеђа 

 

МЕРА 4./III 
Подршка диверсификацији пољопривредних 
активности кроз интензивнију  производњу цвећа, 
лековитог и ароматичног биља 

 

МЕРА 5./III 
Подршка производњи печурака и подлога за 
гајење печурака 

 

МЕРА 6./III 
Подршка развоју пчеларства 

 

МЕРА 7./III 
Јачање сектора МСПП и занатске производње 

 

МЕРА 8./III 
Подршка туризму и развој руралног туризма као 
једног од облика диверсификације активности на 
пољопривредним газдинствима 

 

МЕРА 9./III 
Развој и валоризација бањског туризма у општини 
Обреновац 

 

МЕРА 10./III 
Задржавање и враћање младих на село 

 

МЕРА 11./III 
Промовисање ЛИДЕР приступа руралном развоју 

 

Институција задужена за сакупљање и рационализацију информација треба да буде 
општина Обреновац. Све информације у вези са системом надзора треба да буду 
убачене у посебно формирану (наменску) базу података. 

9.2.2. Индикатори надзора 
Индикатори који се користе у спровођењу надзора могу бити: 

- финансијски; 

- физички; 

- процедурални. 

Финансијски индикатори се користе за надзор напретка у смислу усмеравања и 
уплаћивања средстава која су доступна за сваку операцију, меру или програм везаног 
за одговарајуће трошкове. Плаћање је везано за трошкове, а који морају бити 
усклађени са уплатама које су извршили коначни корисници, уз приказивање рачуна 
или рачуноводствених докумената који гласе на исти износ. 
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Физички индикатори (индикатори достигнућа и резултата) су везани за директне и 
непосредне ефекте који настају као последица имплементације Стратегије. Они 
обезбеђују информације о променама, као на пример: понашања, капацитета или 
пословања директних корисника. Ради се о индикаторима који могу бити физички 
(скраћивање времена путовања, број успешно извршених обука, број саобраћајних 
незгода, итд.) или финансијски (ниво средстава из приватног сектора, смањење 
трошкова транспорта итд.). 

Следећа табела приказује физичке индикаторе за сваку меру коју треба испунити да би 
се визија Стратегије остварила. 

Табела 65. Физички индикатори за надзор мера 

Мере Индикатори достигнућа Индикатори резултата 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ I: РАЗВОЈ СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

МЕРА 1./I 
Едукација и саветодавна 
подршка пољопривредницима 

  

МЕРА 2./I  
Заштита и очување 
пољопривредног земљишта и 
унапређење пољопривредне 
инфраструктуре 

  

МЕРА 3./I 
Подршка развојно 
оријентисаним 
пољопривредницима за јачање 
продуктивности и 
конкурентност пољопривредне 
производње 

  

МЕРА 4./I 
Успостављање, развој и јачање 
удруживања пољопривредника 
кроз форме: удружења, задруга, 
кластера 

  

МЕРА 5./I 
Развој нових производа веће 
додате вредности, уз унапређење 
квалитета производа и увођење 
стандарда квалитета  

  

МЕРА 6./I 
Подршка у маркетинг 
оријентацији произвођача и 
ефикасној промоцији и 
пласману пољопривредно 
прехрамбених производа 
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МЕРА 7./I 
Јачање институционалних 
капацитета општинске управе 
у домену руралног развоја и 
унапређење 
међуинституционалне 
сарадње 

  

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ II: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

МЕРА 1/.II 
Одрживо управљање 
биодиверзитетом 

  

МЕРА 2./II 
Анализа стања и заштита 
земљишних ресурса   

  

МЕРА 3./II 
Управљање чврстим отпадом  

  

МЕРА 4./II 
Управљање индустријским и 
опасним отпадом 

  

МЕРА 5./II 
Одрживо управљање водним 
ресурсима    

  

МЕРА 6./II 
Афирмација програма 
обновљивих извора енергије  

  

МЕРА 7/.II 
Едукација локалних актера и 
локалног становништва у 
области заштите животне 
средине  

  

МЕРА 8./II 
Мониторинг стања животне 
средине (континуирано 
мерење параметара животне 
средине) 

  

МЕРА 9./II 
Умрежавање свих локалних 
актера повезаних са питањима 
заштите и унапређења 
животне средине   

  

 220



Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ III: РАЗВОЈ ФИЗИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ    
                                                       ИНФРАСТРУКТУРЕ И  ДИВЕРСИФИКАЦИЈА     
                                                       ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ 

МЕРА 1./III 
Изградња и унапређење 
физичке и комуналне 
инфраструктуре по селима  

  

МЕРА 2./III 
Унапређење друштвене 
инфраструктуре по селима и 
осигурање здравствено 
социјалне заштите  

  

МЕРА 3./III 
Заштита и очување културно-
историјског наслеђа 

  

МЕРА 4./III 
Подршка диверсификацији 
пољопривредних активности 
кроз интензивнију  
производњу цвећа, лековитог 
и ароматичног биља 

  

МЕРА 5./III 
Подршка производњи 
печурака и подлога за гајење 
печурака 

  

МЕРА 6./III 
Подршка развоју пчеларства 

  

МЕРА 7./III 
Јачање сектора МСПП и 
занатске производње 

  

МЕРА 8./III 
Подршка туризму и развој 
руралног туризма као једног 
од облика диверсификације 
активности на 
пољопривредним 
газдинствима 

  

МЕРА 9./III 
Развој и валоризација бањског 
туризма у општини Обреновац 
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МЕРА 10./III 
Задржавање и враћање младих 
на село 

  

МЕРА 11./III 
Промовисање ЛИДЕР 
приступа руралном развоју 

  

Процедурални индикатори се односе на процес припреме и реализације програма и 
пројеката. Ови индикатори представљају процедуралне кораке, које може достићи 
појединачни пројекат. У зависности од процедуралних корака, разликују се 
инфраструктура и грантови. За инфраструктурне или услужне уговоре, главни 
процедурални кораци су: одлука о финансирању, почетак радова и крај радова. За 
грантове, основни процедурални кораци су: расписивање конкурса, селекција пројекта 
и реализација пројекта.  

Уз помоћ наредне слике, приказани су различити процедурални кораци. 

Слика 9. Процедурални кораци 

 

9.2.3. Прикупљање информација 
Систем прикупљања се састоји од размене информација између ГО Обреновац и других 
страна које су укључене у имплементацију Стратегије. У том контексту, треба направити 
тзв. Листу за надзор коју шаље Општина другим странама (Табеле 66. и 67.). 

Табела 66. Листа за надзор - Инфраструктура 
ТИП ПРОЈЕКТА: ИНФРАСТРУКТУРА 
МЕРА:  АКТИВНОСТ: ТИПОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
КОРИСНИК: 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:  ЛОКАЦИЈА: КОНТАКТ: 
ФИНАНСИЈСКИ НАДЗОР 
А) БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: СТВАРНИ ТРОШКОВИ: 
ФИЗИЧКИ НАДЗОР 
Индикатор достигнућа: 
Индикатор резултата: 
ПРОЦЕДУРАЛНИ ИНДИКАТОР 
ПРОЦЕДУРАЛНИ КОРАК:  ДАТУМ: 
Одлука о финансирању  
Почетак радова  
Крај радова  

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ГРАНТОВИ 

          Одлука о      

     финансирању 

      Расписивање 
          конкурса 

          Почетак      
          радова 

          Селекција     

          Крај      
          радова 

         Реализација    
          пројекта           пројекта 
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Табела 67. Листа за надзор - Грант 
ТИП ПРОЈЕКТА: ГРАНТ 
МЕРА:  АКТИВНОСТ: ТIПОЛОГIЈА IНТЕРВЕНЦIЈЕ: 
УГОВОРНА СТРАНА: 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:  ЛОКАЦИЈА: КОНТАКТ: 
ФИНАНСИЈСКИ НАДЗОР 
А) БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: СТВАРНИ ТРОШКОВИ: 
ФИЗИЧКИ НАДЗОР 
Индикатор достигнућа: 
Индикатор резултата: 
ПРОЦЕДУРАЛНИ ИНДИКАТОР 
ПРОЦЕДУРАЛНИ КОРАК:  ДАТУМ: 
Расписивање конкурса  
Селекција пројекта  
Реализација пројекта  

Без обзира на врсту формулара, Листе за надзор се достављају периодично различитим 
странама. У том контексту, свака заинтересована страна треба да сарађује са Општином и 
да се саветује са њом када интервенција уђе у оперативну фазу. Листе за надзор које су 
попуниле друге стране, враћају се периодично Општини. Слика која следи илуструје 
процес прикупљања информација. 

Слика 10. Процес прикупљања информација 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИОНАЛНЕ 
И 
ОПШТИНСКЕ 
ЈАВНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ,
МЗ, 
НВО, 
MSPP 

 
 
 

НАДЗОР 

(ГО ОБРЕНОВАЦ)

Пројекат Пројекат 

Документи који 
потврђују 
индикаторе 

Документи 
који потврђују 
индикаторе 
 

 Листа за надзор Листа за надзор

МИНИСТАРСТВА, 
НАЦИОНАЛНЕ 
АГЕНЦИЈЕ, 
РЕПУБЛИЧКА 
ВЛАДА, 
ITD. 

САВЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ 
ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГО 

ОБРЕНОВАЦ

9.2.4. Извештаји о извршеном надзору 
Крајњи резултат надзорног система се приказује кроз Извештај о извршеном надзору. 
Локална самоуправа, у овом случају ГО Обреновац, заједно са Саветом за реализацију 
Стратегије мора извршити анализу и верификацију сакупљених података по пријему 
Листа за надзор. У циљу приказивања свеукупног статуса имплементације, физички, 
финансијски и процедурални индикатори морају се исказати на нивоу мера. Поделу 
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према мерама које треба испунити да би се визија Стратегије остварила, идентификује 
тзв. специфична Листа мера у оквиру извршеног надзора (Табела 68.).  

Табела 68. Формулар специфичне Листе мера у оквиру извршеног надзора  
МЕРА: 
Опис мере:  
ФИНАНСИЈСКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
А) Укупни буџет: Б) Стварни трошкови: Ц) Ниво Имплементације (Б/А)%
Примедба: 
ФИЗИЧКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 А) Циљ 2015 Б) Реализовано (А/Б)% 
Производ:    
Резултат:    
Примедба:   
ПРОЦЕДУРАЛНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
Бр. пројекта са завршеним радовима (укупне вредности од): 
Бр. пројекта са започетим радовима (укупне вредности од): 
Бр. пројекта са одлуком о финансирању (укупне вредности од): 
Примедба: 
Општа препорука о имплементацији мере: 

Начин на који ће бити сачињен Годишњи Извештај о извршеном надзору треба да 
омогући приказивање статуса имплементације свих мера на Листи мера у оквиру 
извршеног надзора. Поред тога што Извештај треба да садржи и извршни резиме са 
синтезом статуса, он треба да има и три поглавља која се односе на свеукупну 
финансијску, процедуралну и физичку имплементацију. Последње поглавље треба да 
садржи закључни коментар и предлог о томе како да се унапреди имплементација. Сходно 
томе, Индекс Извештаја треба да садржи одређена кључна поглавља, као што су:  

- Извршни резиме;  

- Листа мера у оквиру извршеног надзора;  

- Финансијска имплементација;  

- Физичка имплементација;  

- Процедурална имплементација;  

- Закључак и предлози.  
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