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Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 14.07.2009. године,  на 
основу члана 24. Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 
44/08) и члана 95. Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града 
Београда"  број  44/08),  на  предлог  Већа  градске  општине  са  седнице  одржане 
08.07.2009. године, имајући у виду позитивно мишљење Савета за буџет и финансије и 
Савета за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, донела је 

СТРАТЕШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

 ЗА ПЕРИОД 2009-2012 ГОДИНЕ 

ПРЕДГОВОР

Пред нама је стратешки акциони план за градску општину Обреновац (у даљем тексту: 
општина  или локална самоуправа) који  је  урађен уз  ангажовање и активно  учешће 
локалне  самоуправе,  партиципацију  локалних  стејкхолдера,  представника  локалне 
самоуправе,  јавних  и  приватних  предузећа,  њихових  удружења,  невладиних 
организација  и  група  грађана  и  методолошку  и  стручну  помоћ  експерата  које  је 
ангажовао консултант Kinsley & Reed.

Израда овог стратешког акционог плана је условљена потребом да се узме активно 
учешће у процесу транзиције укупног друштвено економског система Републике Србије 
у  тржишни систем након веома тешког  периода који  је  значајно еродирао  квалитет 
живота и услова за рад у општини Обреновац. Такође,  израду стратешког акционог 
плана условљава и чињеница да је покренут процес реорганизације социо-економског 
система ( у оквиру града Београда и организовање градских општина, између осталих 
и  градске  општине Обреновац  као  једне  од  његових  општина).  Коначно,  израда 
стратешког акционог плана је уследила и као одговор на потребу да се у значајнијој 
мери нагласи одговорност, улога и значај  општинске  управе,  у циљу даљег  програма 
развоја.

Сам  стратешки  акциони  план  је  заснован  на  принципима  економске  ефикасности, 
одрживости;  поштовања  принципа  заштите  животне  средине,  поштовања  полне  и 
националне равноправности, давања једнаких права свим грађанима и афирмисања 
улоге и значаја омладине као носиоца будућег развоја и афирмације градске општине 
Обреновац.  Овако  постављено  стратешко  планирање  чини  процес  управљања 
развојем општине у највећој  могућој  мери транспарентним јер  је  омогућило  да сви 
релевантни субјекти непосредно учествују у планирању будућности градске општине.

Стратешки акциони план је израђен на бази детаљног сагледавања екстерних - макро-
економских услова и прилика у Србији, њених стратешких и развојних опредељења, 
развојних опредељења исказаних на нивоу града Београда а полазећи од локалних 
природних, културно-историјских и социо економских услова; расположивих људских, 
природних,  климатских,  географских и радом створених услова и добара у општини 
Обреновац водећи рачуна о свим њеним месним заједницама.

Изради  овог  документа  је  претходило детаљно  дијагностицирање  стања  унутар 
општине – сагледавања снага и слабости које се у њеном развоју испољавају али и уз 
сагледавање  шанси  и  опасности  које  у  већој  или  мањој  мери  могу  утицати  на 



перспективу  развоја  и  раста  градске  општине  Обреновац.  Треба  истаћи  да  овај 
стратешки акциони план не представља списак свих жеља и потреба градске општине 
Обреновац. Он је настао као последица чињенице да његова имплементација треба да 
траје  три  до  четири  године,  дакле  заснована  је  на  програмском  принципу  и 
приоритетима  који  се  у  овом  периоду  могу  реализовати  сопственим  и  екстерним 
средствима  финансирања  из  града  Београда,  и  других  развојних  опредељења 
републике  Србије,  домаћих  и  међународних  развојних  и  финансијских  институција, 
средства донатора и развојних фондова ЕУ, УСАИД-а, СИДА, и сл.

Стратешки акциони план обухвата, пре свега, локални економски развој али се у њему 
такође обрађује и развој општинске инфраструктуре и развој институција, грађанских 
удружења и укупног цивилног друштва у општини као елемената и основе за бржи и 
ефикаснији економски развој.

На крају стратешког акционог плана је листа предложених приоритетних пројеката за 
реализацију која треба да уследи у процесу његове имплементације као стратешког 
документа  општине  и  основе  за  праћење,  оцену  и  даље  програмирање  развоја  у 
следећим стратешким акционим плановима.

Користим  прилику  да  изразим  захвалност  свим  суграђанима  који  су  учествовали  у 
његовом дизајнирању као и консултантима Kinsley & Reed-а без којих методолошки и 
стручно  не би  смо  били у  стању да завршимо овај  веома важан посао.  Нарочито, 
желим  да  истакнем  да  ћемо захваљујући  тој  подршци  предузети  много  нових 
иницијатива које  ће својим позитивним исходом указати на мноштво постојећих али 
досад неискоришћених ресурса за наш развој.

Обреновац

јун 2009. године

          ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

             Жељко Јоветић



Будућност економске виталности општина је
 у мањем степену функција расположивих ресурса и географског 

положаја
 а више јаког лидерства и ефикасне стратегије.

Kozlow 1998.
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УСАИД Програм развоја Сједињених Америчких Држава



ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО ?
Тренутно стање развоја градске 

општине

Стварајте и утврђујте нове мере и 
вредности,

али не презирите старе и не разарајте их 
без потребе јер често на њима почивају 

нове∗

Општина и окружење – Градска општина Обреновац се налази у северозападној Србији 
и простире се средишњим делом Доњо-колубарског басена. Широким долинама Колубаре 
и Тамнаве на истоку и југу улази у Шумадију, на западу се наслања на огранке Поцерине, а 
на  северу  излази  на  реку  Саву.  Подручје  градске  општине  Обреновац  се  налази  у 
административном подручју града Београда и од центра града је удаљена 27 km. 

Са површином од 411 km2 градска  општина Обреновац је једна од највећих београдских 
општина.  Развој  индустрије  седамдесетих  година  прошлог  века  условио  је  изразито 
повећање  броја  становника.  Према  последњем  попису  становништва  из  2002.  године, 
општина Обреновац је имала 70.974 становника и просечну густину насељености од 180 
становника на km2. Општина броји укупно 23.856 домаћинстава, где просечно домаћинство 
има 3,1 члана. У односу на 1948. годину, забележен је просечни раст од 279 домаћинстава 
годишње, што је брже од просека Централне Србије. 

Подручје градске општине је сврстано у Дунавско-савски потенцијални појас индустријског 
развоја који је највећи и оцењује се као најперспективнији у Србији. Саобраћајни положај је 
један  од  најбољих  у  земљи  захваљујући  реци  Сави  и  вези  са  Дунавом,  планираној 
изградњи коридора Е-763 Београд-Јужни Јадран, близини јужне обилазнице око Београда 
и близини аеродрома “Никола Тесла”. Северни делови градске општине, који се налазе у 
приобалном  појасу  реке  Саве,  представљају  туристичку  зону  II  степена.  Река  Сава  је 
дефинисана  као  пловни  транзитни  туристички  правац  II  степена.  Планирана  изградња 
аутопутског  коридора  Е-763  је  одређена  као  друмски  туристички  правац  II  степена. 
Подручје  градске  општине  представља ширу  рударско-енергетско  индустријску  зону  од 
највећег националног значаја.

Општина  Обреновац  има  карактер  градског  центра  са  развијеном  привредном 
компонентом у структури делатности и гравитационом зоном која по неким функцијама 
покрива и делове суседних општина.  Градска општина је подељена реком Колубаром и 
трасом будућег аутопута на две целине које имају различиту валоризацију потенцијала као 

  Иво Андрић:, Знакови поред пута.
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и функционалну  и  просторну  организацију.  Савска  макрозона  је  оријентисана  око  реке 
Саве и Колубаре и има наглашен индустријско-енергетски карактер,  осим у средишњем 
делу у коме доминирају пољопривредне активности. У оквиру Савске макрозоне налазе се 
стратешки  индустријски  комплекси  као  што  су  ТЕНТ  А  и  Б  и  велики  пољопривредни 
комбинати (Обреновац,  Ратари и Стублине).  Колубарска макрозона је  окружена рекама 
Колубаром и Савом, јужном и источном границом општине и шире блиском тзв. Ибарском 
магистралом.  У  овом  делу  доминирају  активности  везане  за  природни  потенцијал 
(пољопривреда,  рибарство,  лов,  туризам,  рекреација),  али и  потенцијали индустријске 
делатности (погони “Прве искре” у Баричу). 

Инфраструктура – Градску  општину  Обреновац  карактерише  најгушћа  мрежа 
електроенергетских објеката и инфраструктуре у Србији. На територији општине се налазе 
електроенергетска постројења ТЕНТ А и Б која производе близу 60% електричне енергије 
у земљи. На подручју општине постоји велики број трафостаница различитих напонских 
односа  чије  је  стање  задовољавајуће.  Мрежом  топловода је  обухваћено  око  34% 
домаћинстава,  а  као  извор  топлотне  енергије  се  користи  ТЕНТ.  Као  супститут 
топловодима,  постоји  мрежа  гасовода  са  правцом  ширења  од  Барича  и  јужног  дела 
Градске општине. 

Саобраћајну  инфраструктуру  на  нивоу  градске  општине  чини:  друмски,  железнички 
индустријски саобраћај  и речни саобраћај.  Укупна дужина друмске путне мреже износи 
270,7km, од чега је 88,7% путне мреже савременог типа. Оваква структура путне мреже је 
изнад републичког нивоа и близу просека града Београда.  Густина путне мреже на нивоу 
градске општине Обреновац је већа од просека града Београда и нешто мања од просека 
Србије. Међутим, недостатак инвестиција у ревитализацију и модернизацију путне мреже 
се негативно одразио на квалитет путева који није задовољавајући. Мрежа путева није у 
потпуности  изграђена  и  у  погледу техничко-експлоатационих  перформанси не може да 
пружи  довољну  безбедност  и  ниво  услуга  по  европским  стандардима.  Недостаје  и 
пројектна  документација  и  одговарајућа  база  података  за  изградњу,  реконструкцију  и 
одржавање путева. На територији градске општине Обреновац постоји 28 km индустријских 
колосека  који  припадају  ТЕНТ-у.  Захваљујући  реци  Сави  и  Колубари,  општина  има 
потенцијала  за  развој  речног  саобраћаја,  али  су  они  неискоришћени.  Некада 
функционални пристани предузећа „Прва Искра“ и „Бора Марковић“, данас су запуштени и 
неупотребљиви.

На територији  градске  општине Обреновац има 
девет  пошти  у  којима  се  одвија  редован 
поштански  саобраћај  и  које  задовољавају 
садашње  потребе.  Предузеће  за 
телекомуникације  “Телеком  Србија”  а.д.  је  до 
данас  на  подручју  општине  изградило  седам 
радио  базних  станица.  Са  постојећим  базним 
станицама  на  територији  градске  општине 
Обреновац  и  околним  општинама,  ниво 
покривености  сигналима  обезбеђује  неометано 
коришћење услуга у стамбеним објектима и на 
отвореном простору. 



Од  постојећих  двадесет  осам  насеља  на  нивоу  Градске  општине,  њих  двадесет  има 
делимично  или  потпуно  изграђену  водоводну  мрежу,  а  осам  насеља  још  увек  није 
снабдевено водоводном мрежом. Водовод функционише као систем у чијем саставу су два 
постројења за прераду воде - Фабрика воде на Забрежју која прерађује бунарску воду са 
изворишта „Вић бара’’ и Фабрика воде у Баричу која врши прераду површинске воде реке 
Саве.  Поред  постројења  за  прераду  воде,  у  систему  водовода  Обреновац  је  и 
дистрибутивна  водоводна  мрежа  са  13  хидрофорских  станица  II  и  III  висинске  зоне 
конзумног подручја.  Канализациона мрежа у  градској  општини Обреновац је грађена као 
сепаратна. Тренутна покривеност домаћинстава канализационом мрежом износи 41%, док 
је преостали део домаћинстава прикључен на сопствене септичке јаме или индивидуалну 
канализациону мрежу. Посебан проблем представља непланска изградња канализационе 
мреже  и  пракса  да  се  фекална  и  атмосферска  мрежа  уливају  без  претходног 
пречишћавања у Колубару, Тамнаву и Купинац. 

Чврст отпад се сакупља само у граду и ближој околини, док се у сеоским насељима ова 
комунална услуга  још увек  не спроводи.  Тренутно је  око 63% домаћинстава покривено 
овим  услугама  јавно  комуналног  предузећа.  Постојећа  депонија  смећа  „Гребача“  је 
неадекватно обезбеђена,  а на територији општине постоји још неколико  мањих сеоских 
депонија  где  се  отпад  неконтролисано  одлаже.  На  територији  Градске  општине  нема 
рециклаже отпада.

Привреда - Обреновац је градска општина са вишедеценијском индустријском традицијом. 
Структура  производних  предузећа  је  анахрона  и  углавном  је  била  подређена 
социјалистичкој индустријализацији као развојном концепту који је био карактеристичан за 
другу  половину  XX  века.  Замајац  привредног  развоја  градске  општине  биле  су 
термоелектране Никола Тесла и погони „Прве Искре“ Барич. Економски слом целокупне 
привреде током деведесетих погодио је и државне гиганте у Обреновцу. У периоду 1990-
2000 долази до значајне девастације предузећа производног сектора и пословне ерозије 
на  свим  сегментим  (производња  и  технологија,  организација,  кадрови  и  управљање, 
тржиште набавке и  продаје,  финансије  и  сл.).  Након реструктуирања електропривреде, 
број запослених се смањује са 4000 на око 2700 радника. Као последица трансформације 
долази до стварања нових предузећа (Сава-ТЕНТ и Про-ТЕНТ) која преузимају споредне 
делатности из оквира послова термоелектрана. Те две фирме сада запошљавају око 2000 
радника и налазе се у поступку приватизације. Производни програм „Прве Искре“, која је до 
средине  осамдесетих  запошљавала око  7000 радника,  се  готово  потпуно гаси.  Процес 
приватизације који све време траје није успео да овај сектор пословно и стратешки ојача и 
репозиционира на тржишту па су ова предузећа, посматрано са аспекта градске општине 
Обреновац, већи баласт него потенцијална шанса за даљи развој. 

Као последица трансформације привреде,  током деведесетих година долази до развоја 
сектора МСПП, али са одговарајућим закашњењем тако да овај  сегмент још увек нема 
знатније  развојне  перформансе.  Велики  број  запослених  отвара  властита  предузећа  и 
самосталне радње, преузимајући део производног програма, пре свега, из машинског дела 
индустрије. У Обреновцу је тренутно регистровано 288 предузећа, од којих је пет сврстано 
у категорију великих (ТЕНТ – Обреновац, Сава ТЕНТ, ЈКП Обреновац, Про ТЕНТ – Ушће 
Драган Марковић – Обреновац) и 1557 радњи које су претежно занатског типа. Променом 
приступа  руководства градске  општине,  последњих  пар  година  долази  до  промене 
пословне  климе  у  општини  која  постаје  веома  интересантна  за  улагање  домаћим  и 



страним инвеститорима.  Повећањем буџета на близу 2 милијарде динара годишње, од 
чега је 1,5 милијарда инвестициони део, општина постаје један од водећих послодаваца, а 
проширењем индустријске зоне, створени су услови за неколико нових инвестиција, које 
почињу са реализацијом ове године. 

У структури сектора који учетвују  у стварању  националног дохотка општине,  индустрија 
има  учешће  од  60%.  По  привредним  гранама,  производња  електричне  енергије  има 
учешће  од  50%,  на  другом  месту  је  пољопривреда  са  око  16%,  а  затим  следе 
прерађивачка  индустрија,  трговина,  саобраћај,  грађевинарство  и  др.  У  стварању 
националног дохотка,  доминантни  облик  својине  са  учешћем  од  око  52%  је  државна 
својина.  У  оквиру  приватне  својине,  доминантно  учешће  имају  газдинства  и  радње  у 
приватној својини са око 22%, док предузећа у приватној својини имају учешће од око 18%. 

На нивоу  Градске  општине,  је  регистровано 7.386 лица која  траже запослење (од чега 
4.541 жена) и 6.573 лица која се воде као незапослена (од чега 3.862 жена). Од укупног 
броја  запослених  (14.217 лица),  највећи  проценат  је  у  сектору  производње електричне 
енергије,  гаса и воде са 22% укупног броја запослених, док се на другом месту налази 
прерађивачка  индустрија  са  око  18%  запослених.  Од  укупно  запослених  лица,  МСПП 
сектор запошљава 3.727 лица што чини око 26% укупно запослених.

На нивоу ГО Обреновац постоје потенцијали за 
развој  туристичке  понуде.  Захваљујући 
природним  карактеристикама  и  постојању 
термо-минералних извора, општина Обреновац 
има  потенцијала  за  развој  бањског  туризма. 
Као  општина  на  рекама  са  природним 
капацитетом  какав  је  Забран,  укључујући 
постојеће  спортске  објекте,  општина  има 
потенцијале  за  развој  спортско-рекреативног 
туризма.  Културно-историјски  споменици 
(манастири  Св.  Николаја  и Св.  Христифор, 
конак Милоша Обреновића,  Узун Мирков хан, 
Обреновачка чаршија и др.) пружају могућност 
за  организовање  екскурзија.  Захваљујући 
непосредној  близини  Београда,  постоји 
могућност за развој конгресног туризма. 

Ниво развијености туристичке инфраструктуре, и поред постојећег садржаја који се могу 
понудити, оцењује се као незадовољавајући. Градска општина нема сопствену туристичку 
организацију, а хотел САВА ТЕНТ представља једини хотелски смештај чији су капацитети 
искоришћени на нивоу од свега 37%. 

Пољопривреда је традиционална грана привреде, која у структури стварања националног 
дохотка на нивоу општине има учешће од око 16%. За развој пољопривреде постоје доста 
добри потенцијали будући да у структури земљишта пољопривредно земљиште чини око 
76% укупног  земљишта  тако  да  је  уз  општину  Земун,  Обреновац  градска  општина  са 
највећим  пољопривредним  и  ораничним површинама  на нивоу  града  Београда.  Укупна 



пољопривредна површина је у последњих десетак година смањена за више од 1.000 ха. 
Комасација је извршена у једном броју села. 

Највећи  део  пољопривредног  земљишта  (око 
90%)  представљају  ораничне  површине. 
Пољопривредно  земљиште  се  користи 
углавном  за  ратарску  производњу,  а  основне 
ратарске  културе  су  кукуруз  и  пшеница. 
Близина  београдског  тржишта  и  природне 
предиспозиције су условиле добру развијеност 
повртарске  производње,  која  је  заснована  на 
2965  ха.  У  повртарству  се  интензивније,  у 
поређењу  са  ратарском  производњом, 
примењују агротехничке мере и мере заштите. 
Претежно  повртарска  села  су  Грабовац, 
Ратари, Кртинска и Ушће. 

Регистровани воћњаци се налазе на 1277 ха. Основна воћарска култура је јабука и шљива. 
У општини постоје већи произвођачи воћа који су углавном лоцирани у селу Ушће и Скела. 
Ови воћњаци се добро одржавају и дају добре приносе. Воћарство се напушта на малим 
газдинствима. У општини постоји велики број села која имају одличне предиспозиције за 
развој  воћарства  (Барич,  Мала  Моштаница,  Мислођин,  Дражевац,  Конатице,  Јасенак, 
Баљевац). Пашњаци се простиру на 1128 ха, а ливаде на 630 ха. Принос и квалитет травне 
масе  са  пашњака  и  ливада  је  добар,  али  се  може  значајно  унапредити.  У  структури 
ораничних површина значајан проценат припада производњи крмног биља. Механизација 
је стара, а само мали број газдинстава има потпуну механизацију.

Сточни  фонд  градске  општине  Обреновац  се  смањује  у  последњих  тридесет  година. 
Тренутно  се  у  Градској  општини  одгајају  краве  где  је  доминантна  раса  сименталац  и 
домаће шарено говече. Основу производње чине мала домаћинства са 3-6 крава, међутим 
на одређеном броју газдинстава присутна је специјализација производње (преко 20 грла). 
У градској општини Обреновац је развијена свињарска и живинарска производња, која се у 
последње време драматично  смањује.  У  Градској  општини има квалитетних  одгајивача 
оваца,  првенствено  Виртенберг  расе  који  су  освојили  многе  награде  на  сајмовима  и 
изложбама.  Проблеми  у  сточарској  производњи  се  огледају  у  постојању  празних  или 
делимично попуњених објеката за одгој стоке, ниским откупним ценама, појавама свињске 
и  живинске  куге.  Клање  (прасади  и  јагњади)  се  у  значајној  мери  ради  у  оквиру 
домаћинства. 

Највеће пољопривредно  предузеће  у  општини  је  АД  ”Драган  Марковић”  које  поседује 
значајне  ораничне  површине,  засаде  воћа,  објекте  за  одгој  стоке  и  бројне  прерадне 
капацитете  (млин,  пекара,  сушаре,  фабрика  сточне  хране,  кланица  итд.).  АД  „Драган 
Марковић“ се налази у тешком финансијском положају, и очекује се његова приватизација. 
Фабрика "Биопротеин"  годишње преради 15.000-25.000 тона соје. Биопротеин откупљује 

свега око 500 тона соје са територије  градске општине Обреновац. Једина регистрована 

млекара у Обреновцу је СР „Фризи“, Мислођин. Највећи откуп млека у  градској  општини 

Обреновац имају  АД „Имлек“  и  Шабачка млекара.  У општини су регистроване  кланице 
малог капацитета (БДТ Мирковић, Стојић, Тулимировић). Кланице продају месо месарама 



у  Обреновцу  и  Београду  и  немају  могућности  за  развој  и  освајање  нових  тржишта. 
Одређене  месаре,  и  кланице  из  околних  општина,  такође,  откупљују  стоку.  Значајан 
проценат стоке се коље у кућној радиности или продаје накупцима и на сточним пијацама. 
Однос млекара, месара и кланица и произвођача није уређен.

Градска општина Обреновац годишње издваја 15.000.000 динара за развој пољопривреде. 
Пољопривредно-техничка школа у Обреновцу поседује капацитете за практични рад као 
што су школско имање у Грабовцу, мини пекара, ветеринарска амбуланта, мини винарија 
итд. Школско имање је површине 5 ха. Послове здравствене заштите животиња обављају 
приватне ветеринарске станице  и  амбуланте.  Матичење стоке обављају  стручњаци из 
Института за примену науке у пољопривреди, ради се испитивање земљишта,  док ПКБ 
Агроекономик врши повремене едукације. У Обреновцу нема класичних задруга.  Градска 
општина је, такође, иницирала оснивање Удружења одгајивача говеда сименталске расе 
„Посавина-Обреновац“. Од удружења присутна су још два удружења пчелара и удружење 
одгајивача оваца. Обреновачка сточна пијаца ради суботом. Једном месечно се организује 
сајам механизације  где се тргује  половном механизацијом.  У  Градској  општини постоји 
добро опремљена зелена пијаца. 

Стање  животне  средине - У  погледу  стања  животне  средине,  градска  општина 
Обреновац је заједно са Лазаревцем, сврстана у категорију изузетно угрожених подручја. 
Највећи загађивачи животне средине на нивоу  градске  општине су: енергетски комплекс 
ТЕНТ А и Б, индустријска постројења машинске, војне и хемијске индустрије „Прва Искра“ у 
Баричу,  пољопривредне  делатности  у  оквиру  комплекса  А.Д.  Драган  Марковић  и 
свињарске фарме у Ратарима, саобраћај, чврсти и течни отпад. 

Основни  проблеми  у  заштити  животне  средине  су:  прекорачење  емисија  загађујућих 
материја у ваздуху, загађење површинских и подземних вода, нерационално коришћење, 
деградација  и  загађење  земљишта,  неконтролисано  коришћење  хемијских  средстава  у 
пољопривреди,  неадекватан  третман  отпадних  вода  и  чврстог  отпада,  неадекватан 
третман депонија пепела ТЕНТ-а, повећан ниво буке и вибрација, деградација биљног и 
животињског света, повећан ризик од удеса у енергетским и индустријским постројењима 
при транспорту опасних материја и др. 
Основни  извори  загађења  ваздуха  су 
енергетска  постројења,  хемијска  индустрија  и 
саобраћај. При сагоревању лигнита у ТЕНТ А и 
Б  испуштају  се  значајне  количине  штетних 
материја од којих СО2 превазилази прописане 
граничне вредности 3-4 пута, NOx до 2 пута, а 
суспендоване  честице  до  24  пута.  Емисија 
полицикличних  ароматичних  угљоводоника  и 
CO2 није мерена. На блоку ТЕНТ А уграђено је 
шест,  а  на  блоку  Б  два електрофилтерска 
постројења.  На  блоку  А5  извршено  је 
усклађивање  рада  електрофилтера  са 
захтевима  ЕУ.  Нарочито  је  битна 
реконструкција електрофилтера блока А1 и А2 
који  остварују  25%  производње  ТЕНТ  А,  а  у 
емисији учествују са преко 80%.



Ниједан речни ток није у прописаној класи квалитета, што индиректно представља узрок 
загађивања  земљишта  и  подземних  вода.  Загађење  површинских  вода  врши  се 
испуштањем комуналних и непречишћених отпадних вода из енергетике и индустрије  у 
површинске токове, као и радом система за хлађење термоелектрана. Подземне воде се 
загађују  спирањем  са  саобраћајних  површина,  депонија  отпада  и  депонија  пепела. 
Површинске и подземне воде се загађују и из великих фарми које се налазе у Ратарима, 
Орашцу, Стублинама и на локацији "Младост" у Кртинској. 

Проблем  клизишта  је  изражен  на  следећим  објектима:  магистрални  пут  Београд-
Обреновац,  деоница  Дубоко-центар  Барича  (активно  клизиште),  стамбена  градња  на 
падинском делу подручја Барич, стамбена градња на падинском делу подручја Мислођина, 
регионални пут Обреновац-Степојевац у Дражевцу и пут за Малу Моштаницу. Чврст отпад 
се  сакупља  организовано  у  граду  и  ближој  околини  док се у  сеоским  насељима 
организовано  прикупљање  отпада  шири  постепено,  а  не  врши  се посебно  сакупљање 
опасног  отпада.  Депонија  Гребача  има  неадекватну  заштиту  (неусловна  ограда, 
ветрозаштитни појас и заштитно зеленило), нема електричне енергије ни водоснабдевања, 
а отпад се равна и прекрива  слојем земље. Депоније пепела и шљаке из ТЕНТ А и Б имају 
негативан утицај на земљиште, воду и ваздух: еолска ерозија, преливне и дренажне воде 
садрже  штетне  материје  чије  су  концентрације  често  изнад  максималних  дозвољених 
вредности. 

Институције  на  нивоу  градске  општине -  Градска  општина Обреновац  је 
територијално  организована  у 29  месних  заједница  са 10 месних  канцеларија. 
Институционалну инфраструктуру на нивоу  градске  општине чине: државне институције, 
привредне институције и мрежа невладиних удружења.

Од школских и предшколских институција, на територији општине је активно пет вртића, 
осам  основних  школа,  три  средње  школе  и  једна  специјална  школа.  Здравствене и 
социјалне установе  на  нивоу  општине  чине  Дом  здравља  Обреновац  и  Геронтолошки 
центар. Од државних институција на нивоу  градске  општине Обреновац издвајају се још: 
Општински  суд  у  Обреновцу,  Општинско  јавно  тужилаштво,  Национална  служба  за 
запошљавање  и  Центар  за  социјални  рад.  ГО  Обреновац  је  оснивач  следећих  јавних 
предузећа:  ЈП  за  изградњу  Обреновца,  ЈП  Спортско  Културни  Центар,  ЈП  Пословни 
простор, ЈРДП Обреновац, ЈКП Обреновац, ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Топловод и 
ЈКП Паркинг  сервис.  Поред  наведених  предузећа,  ГО Обреновац  је  оснивач  Фонда за 
заштиту  животне  средине  који  је  задужен  за  пројекте  унапређивања  животне  средине, 
енергетске ефикасности и шире примене обновљивих извора енергије.

Предузетнички центар Обреновац је настао као део пројекта Регионалног центра за развој 
МСП  и  предузетништва  Београд  д.о.о.  у  сарадњи  са  ГО  Обреновац,  као  партнером. 
Канцеларија  пружа  нефинансијску  (стручну)  подршку  МСП  и  предузетницима  чије  се 
седиште  налази  на  територији  градске  општине  Обреновац,  свим  становницима  који 
намеравају да се баве предузетништвом, регистрованим пољопривредним газдинствима и 
удружењима са територије општине.  Услуге Регионалног центра подразумевају:  давање 
пословних  информација  и  савета  у  различитим  областима  пословања,  едукацију,  и 
пружање  консултантских  услуга.  Пројекат  финансира  Град  Београд,  путем  доделе 
средстава  (гранта)  ради  подстицања  запошљавања  на  територији  Београда. 
Предузетнички  центар  Обреновац  послује  као подцентар Регионалног  центра за  развој 
малих и средњих предузећа и предузетништва Београд д.о.о. 



На  нивоу  градске  општине  делује  неколико  културноуметничких  институција  и 
организација: Библиотека Влада Аксентијевић која је у саставу Библиотеке града Београда 
и  финансира  је  град Београд,  Школа  глуме Марије  Меденице  и  Балетска  школа  Дома 
културе које су у саставу Дома културе Обреновац (ЈП СКЦ), КУД Забрежје, КУД Стублине 
и  КУД Прва  Искра  који  имају  седиште  у  месним домовима културе,  КУД ТЕНТ чији  је 
оснивач ТЕНТ.  У области културе активно је  и неколико културноуметничких удружења 
(Књижевни клуб “Обреновац”, Удружење ликовних уметника “Мост” и др.), клубова и школа 
(Балетска  школа  и  плесни  клуб  “Идеа”,  Клуб  спортског  плеса  МАГ  и  др.). 
Културноуметничке активности се финансирају  средствима ГО Обреновац,  ЈП СКЦ и уз 
помоћ спонзора  од којих  је  највећи  ТЕНТ.  Највећи  део  ових  институција  је  смештен  у 
оквиру  просторија  ЈП  СКЦ,  изузев  Књижевног  клуба  који  користи  простор  у  оквиру 
Биоскопа Палеж који је неадекватан за ту намену. 

На  нивоу  градске  општине  Обреновац  регистрована  су  следећа  удружења:  Удружење 
предузетника,  Удружење  ликовних  уметника,  Удружење  књижевника,  Удружење 
пензионера.  Од  пољопривредних  удружења  регистрована  су  следећа:  Удружење 
одгајивача говеда сименталске расе „Обреновац-Посавина“, Удружење одгајивача оваца 
“Обреновац” и два удружења пчелара. У Обреновцу још увек није регистрована ни једна 
класична задруга. 

На територији  градске  општине су активне 32 невладине организације чије је деловање 
базирано у неколико области: култура и уметност, образовање и истраживање, животна 
средина, социо-хуманитарни проблеми, омладина и студенти, изградња и развој локалне 
заједнице,  пословни,  професионални  и  струковни  интереси,  људска  права.  Стање 
невладиног сектора на нивоу  градске  општине је повезано са многобројним проблемима 
који се укратко могу свести на: недостатак финансијских средстава, недостатак простора 
за рад и проблем недовољне сарадња са локалним властима.

У циљу унапређења обављања административних процедура, ГО Обреновац је у априлу 
2006.  године  отворила  општински  Услужни  центар  који  у  великој  мери  грађанима 
поједностављује  и  убрзава  обављање  разних  административних  процедура  везаних  за 
издавање  извода  из  матичних  књига,  инспекцијске  услуге,  радне  књижице  и  друга 
документа. 

Финансирање  градске  општине – Финансирање  градске  општине је  могуће  из 
различитих извора: средствима буџета, кредитима банака, емисијом хартија од вредности, 
из домаћих и међународних извора финансирања. Градска општина Обреновац, има право 
и на део трансферних средстава која се одобравају по основу пројеката. Планирани Буџет 
града Београда за 2009. годину је 58,367 млрд. динара.  Према Буџету града Београда за 
2009. годину, градска општина Обреновац би на име трансферних средстава требала да 
добије 106,567 мил. динара. Законом о финансирању локалне самоуправе (2007.) је ближе 
дефинисано финансирање локалне самоуправе по основу средстава која се прикупљају на 
територији локалне самоуправе и која јој по том основу припадају. Доношење овог Закона 
је  омогућило  увођење  нових  облика  изворних  прихода  који  се  налазе  у  потпуној 
надлежности  локалне  самоуправе,  њихову  самосталну  наплату  и  реалније  планирање 
буџета на општинском нивоу. Поред успостављања стабилног и транспарентног система 
финансирања, на овај начин општинским властима је дата могућност да преко одређивања 



висине  одређених  прихода (нпр.  порез на имовину,  разне накнаде и  таксе)  утичу  и  на 
политику привлачења домаћих и страних директних инвестиција. 

Трезор  градске  општине има два оквира: класичан буџетски оквир и наменски оквир. Из 
класичног буџетског оквира се финансирају расходи управе ГО док је наменски буџетски 
оквир суштински за развој општине. Главне полуге на којима се базира наменски буџетски 
оквир су: накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада од загађивања, животне 
средине и део трансферних средстава из буџета Града. 

Финансирање локалне самоуправе на основу кредита пословних банака је  генерално у 
Србији још увек ограничено због проблема обезбеђивања колатерала, односно решавања 
питања  власничких  односа  над  општинским  земљиштем.  Градска  општина  Обреновац 
тренутно користи кредит Европске инвестиционе банке (EIB) у износу од 1,200 милиона 
еура, који је одобрен 2004. године са grace периодом од 3 године и роком отплате од 9 
година.  У  наредном  периоду  градска  општина  Обреновац  није  планирала  ново 
задуживање по овом основу. 

Задуживање на основу емисије муниципалних обвезница има одређене предности јер су 
тако прикупљена средства по правилу јефтинија и ниво ризика је далеко нижи. Локална 
заједница  на  овај  начин  се  може  задужити  до  50%  буџетских  прихода  из  претходне 
гоодине, с тим да износ главнице и камате не може бити већи од 15%. Примарна продаја 
муниципалних  обвезница  може  се  вршити  аукцијом  путем  емисионог  рачуна  код 
Централног  регистра  или  на  Београдској  берзи,  али  се  секундарна  продаја  према 
постојећем законодавству може вршити само на Београдској берзи.

У  периоду  од  2000.  године  до  данас,  преко  СКГО остварена  је  сарадња  са  следећим 
страним партнерима који су локалним властима у Србији кроз разне програме и донације 
пружали  помоћ:  EAR,  SIDA,  USAID,  GTZ  и  др.  Тренутно,  власти  на  нивоу  локалне 
самоуправе могу конкурисати за средстава из следећих фондова: IPA фондови, средства 
НИП, средства MDULS.



КОЈЕ СУ НАШЕ 
ШАНСЕ ?

Фактори од утицаја, баријере и 
компаративне предности за развој

Зашто да одлуком и покретом не разбијемо 
горки и тамни минут пред собом, и не кренемо 

даље пут циља∗

Градска  општина  Обреновац  представља  перспективну  београдску  општину  која 
располаже потенцијалом за даљи раст и развој (релативно повољни природни услови и 
ресурси, погодан географски – саобраћајни положај, постојање људским радом створених 
вредности  и  свакако,  као најважнији  ресурс,  становништво).  Међутим,  недовољан ниво 
мотивације у досадашњем периоду изазван постојањем тзв. невласничких односа, односно 
маргинализацијом  приватне  својине  с  једне  стране  као  и  монопривредна  структура 
условљена изградњом термоелектране Обреновац с друге стране,  условили су да се у 
досадашњем  периоду  потенцијални  фактори  развоја  комбинују  и  оркестрирају  на 
неадекватан начин. Када се томе дода неефикасна економија и привредни систем у коме 
су се Обреновац као уосталом и друге општине развијале више од пола века, није тешко 
закључити да је за динамизирање развоја и раста Обреновца неопходно поново извршити 
преиспитивање и верификацију потенцијалних предности и ограничења за развој и раст. 
Последично, обзиром да је Обреновац у интеракцији са окружењем и не може се издвојено 
развијати,  неопходно  је  сагледати  и  евентуалне  шансе  и  опасности  које  долазе  из 
окружења и чији утицај у овом процесу нимало није занемарљив. 

Нови развојни концепти морају афектирати даљи раст и развој Обреновца и за овај корак 
се мора припремити. Израда овог стратешког акционог плана треба да пружи  управи ГО, 
свим заинтересованим субјектима и свакако, грађанима Обреновца јасну слику праваца и 
активности  које  треба предузети  да би се даљи развој  додатно динамизирао  и  учинио 
ефикаснијим. Притом се као једно од потенцијално највећих ограничења истиче могућа 
недоследност у спровођену стратегије па се као питање даљег развоја не постављају само 
снаге  и  расположивост  ресурса  већ  и  континуитет  њиховог  коришћења.  Ово  у  будући 
развој градске општине Обреновац уводи концепт одрживости. 

  Иво Андрић, Знакови поред пута.



SWOT анализа – Снаге

Поред чињенице да општина Обреновац представља једну од градских општина Београда, 
највећег и најразвијенијег ентитета у Републици Србији који са мање од петине укупног 
становништва  ствара  око  25%  националног  дохотка,  треба  истаћи  да  она  заузима  и 
изузетно  повољан  гео-стратешки  положај  обзиром  да  је  лоцирана  на  раскрсници  како 
домаћих тако и међународних друмских, водених и ваздушних путева (планирани аутопут 
Е-763 Београд – Јужни Јадран,  близина јужне обилазнице око Београда која омогућава 
приступ Коридору X, река Сава и близина реке Дунав као пловних путева, као и близина 
аеродрома „Никола Тесла”).  Ово употпуњује и чињеница да се Обреновац сам по себи 
налази  у  епицентру  вишемилионског  тржишта  на  коме  се  пре  свега  могу  развијати  и 
продавати  производи  и  услуге  који  у  себи  садрже  висок  ниво  додате  вредности.  Са 
садашњег аспекта развијених потенцијала у општини, ово по дефиницији истиче могућност 
развоја  пољопривреде  у  смислу  брзог  и  ефикасног  пласмана  производа;  затим 
подразумева  оријентацију  на стварање услова за  кооперацију  са великим системима у 
граду Београду те стога и развој  МСП сектора;  и коначно,  могућност дневне миграције 
становништва  у  оба  правца.  У  том  смислу,  Обреновац  поседује  потенцијале  да  може 
утицати на промене.

СНАГЕ – ПРЕДНОСТИСНАГЕ – ПРЕДНОСТИ

1. Припадност Обреновца граду Београду
2. Постојање услова за привлачење страних инвестиција
3. Постојање потенцијала да се може утицати на промене – проактивност и 

конкурентност
4. Спремност  ГО да води равномеран друштвено-економски развој – 
5. Позитиван став локалне самоуправе, уз могућност политичког утицаја и 

лобирања
6. Усвојен Просторни план Обреновца
7. Расположива комунална и остала инфраструктура
8. Седиште значајног броја привредних субјеката 
9. Релативно добра комуникација привредника и градске управе
10. Богатство животних и радних садржаја као основе за ефикаснији развој 

Обреновца и његових насеља
11. Добра саобраћајна повезаност са градом и другим дестинацијама
12. Велики туристички потенцијал – са аспекта потрошње
13. Близина тржишта финалних производа – зелене пијаце, трговине и 

велетрговине 
14. Величина и снага тржишта финалних производа (потрошача)
15. Близина прерадним капацитетима – процесној индустрији
16. Близина тржишта механизације и репрометријала
17. Близина едукационих и тренинг институција – доступност знања
18. Близина едукационих и тренинг институција и могућност подизања 

капацитета сопствене радне снаге

Иначе,  градску  општину  Обреновац  карактерише  дуга  индустријска  и  пољопривредна 
традиција. Уз градску општину Земун, Обреновац представља другу општину по величини 
са  највећим  пољопривредним  и  ораничним површинама  са квалитетним  земљиштем и 
добром  конфигурацијом  терена.  Пољопривредно  становништво  на  данашњем  нивоу 
примене  технике  и  технологије  поседује  адекватан  ниво  знања  као  и  дугу  традицију 
пољопривредне  производње.  У  општини  постоји  нуклеус  великих  и  специјализованих 



произвођача који су у стању да у перспективи примењују савремене технологије и сазнања 
на  најбољи  начин.  Такође,  у  градској  општини  постоје  и  институционални  и 
инфраструктурни заметци у виду неколико пољопривредних удружења (пчелари, овчари, 
одгајивачи  сименталца  и  др.),  а  у  оквиру  пословне  инфраструктуре  постоји 
пољопривредна школа, ветеринарска станица, служба за матичење стоке, пијаце, кадрови 
и стручњаци пољопривредне струке и др. 

Треба  навести  да  одређене  снаге  уколико  се  не  користе  на  адекватан  начин  могу 
представљати развојно ограничење. Тако се нпр. постојање термоелектране као великог 
гиганта  може  оценити  као  снага  за  развој  Обреновца  јер  постоји  добра  основа  за 
кооперацију  и  бржи развој  МСП сектора  као  и  сектора  грађевинарства  имајући  у  виду 
могућност коришћења нпр. пепела. С друге стране, ова чињеница се може окарактерисати 
и као велико ограничење са аспекта коришћења фактора радне снаге у Градској општини и 
заштите животне средине. 

Као снагу Обреновца треба истаћи и потенцијал за развој услужних делатности. Посебно, 
треба истаћи туристичке потенцијале који се огледају у бањско – рекреативном, спортском, 
излетничком, културно – манифестационом и конгресном туризму.

Једна  од  значајних  снага  Обреновца  је  свакако  и  релативно  добра  инфраструктурна 
опремљеност  коју  карактерише  солидна  густина  путне  мреже,  постојање  железничких 
индустријских колосека, адекватан ниво поштанских и телекомуникационих услуга и све 
већа покривеност територије водоводном, канализационом и топловодном мрежом.

SWOT анализа – Слабости

Током деведесетих  година,  градска  општина  Обреновац  је  изгубила  део  некадашње 
економске моћи и урбаног идентитета. У периоду 1990-2000. године долази до значајне 
девастације  у  предузећима  производног  сектора  и  појаве  пословне  ерозије  на  свим 
сегментима  (производња  и  технологија,  организација,  кадрови  и  управљање,  тржиште 
набавке и продаје, финансије). Процес приватизације који све време траје није успео да 
овај сектор пословно и стратешки ојача и репозиционира на тржишту па су ова предузећа 
посматрано са аспекта градске општине Обреновац већи баласт него потенцијална шанса 
за даљи ефикаснији развој. Сектор малих и средњих предузећа је започео да се развија 
али са одговарајућим закашњењем и непостојањем тзв. "крупног" сектора на који би могао 
да се ослони, тако да је још увек са незнатним развојним перформансама. У прилог овоме 
иде и непостојање адекватног нивоа укрупњавања и удруживања МСП сектора (кластери, 
бизнис инкубатори), индустријске зоне као и непостојање докумената који би на средњи и 
дуги рок одредили стратешке правце развоја привреде.

Главна слабост у области пољопривреде је недовршена комасација тј. постојање ситног и 
испарцелисаног  поседа  на  великом  броју  газдинстава.  Као  последица  јавља  се 
немогућност  примене  савремене  технологије  па  су  стога  и  мањи  приноси  по  хектару, 
односно виши трошкови производње.  Производња није  ни хоризонтално ни вертикално 
организована. Највећи проблем свих произвођача, посебно повртара и воћара је отежан 
пласман производа, односно монопол који постоји на кванташкој пијаци у Београду као и 
немогућност да се производи продају на београдским пијацама.



Постоји велики  број  мешовитих  и/или  нерегистрованих  пољопривредних  домаћинстава. 
Карактерише  их  мала  финансијска  моћ,  стара  и  непотпуна  механизација,  непотпуна  и 
неблаговремена примена агротехничких мера, недовољна информисаност.

СЛАБОСТИСЛАБОСТИ – ОГРАНИЧЕЊА – ОГРАНИЧЕЊА

1. Још увек недовољно дефинисан статус градских општина у Београду
2. Непостојање и/или недовољно јасно дефинисање стратегије развоја на 

подручју града
3. Непостојање система транспарентног коришћења буџета града и градских 

општина за потребе развоја
4. Не постоји стратегија о начину финансирања (буџет, јавно-приватно 

партнерство - ЈПП, донације, комерцијални извори, финансијске институције, 
фондови) 

5. Не постоји заокружен сет прописа од значаја за развој
6. Још увек је неизграђен и недовољно повезан систем институција као подршке 

развоју – акције су парцијалне и углавном се развијају из идеја које нису 
повезане у целину

7. Неповољна старосна и професионална структура становништва 
8. Неусклађеност школског образовног система (средњег, вишег и високог 

школства) са потребама руралног развоја и пружања знања применљивих у 
пракси

9. Још увек неадекватан систем одржавања комуналне инфраструктуре у 
Обреновцу и насељима

10. Постојање прљавих технологија и притисака на животну средину
11. Недостатак рециклажних капацитета и недовољан степен еколошке заштите 

насеља
12. Постојање нехигијене у насељима
13. Недостатак културних и осталих институција у насељима и њихово 

заокруживање 

Односи између  произвођача  и  прерађивача  нису  уређени.  Удружења  још  увек  нису 
функционална,  а о задругама савременог типа се још увек не размишља на адекватан 
начин. Са изузетком предузећа  "Биопротеин" може се констатоватги да нема великих и 
успешних прерадних капацитета.

С друге  стране,  комунални  систем  опстаје  и  функционише  захваљујући  више 
индивидуалним  напорима  а  мање  на  технолошкој  или  организационој  концепцији 
управљања. Многа решења из ранијег периода још увек нису реализована при чему су 
нека већ превазиђена па стога овај комплекс представља још једно ограничење. Већи део 
канализационе  мреже  је  неплански  изграђен,  а  фекална  и  атмосферска  отпадна  вода 
уливају се без претходног пречишћавања у Колубару, Тамнаву и Купинац. На територији 
градске  општине  Обреновац  проблем  се  јавља  и  са  отпадом.  Депонија  „Гребача“ 
неадекватно је обезбеђена, рециклаже отпада на територији Градске општине се не врши 
а  такође  постоји  одређени  број  мањих  сеоских  депонија  где  се  отпад  неконтролисано 
одлаже.

Еколошки систем  природног  и  урбаног  окружења  је  у  великој  мери  угрожен 
функционисањем  енергетско-индустријских  система  и  бесправном  градњом  објеката. 
Земљиште  се  у  значајном  обиму  користи  на  неодговарајући  начин  проузрокујући  тако 
штете  на  еколошком,  економском  и  социјалном  плану.  Систем  насељавања  је  без 



одговарајуће земљишне и стамбене политике и других елемената везаних за становање 
(нпр. јавне службе).

Иначе релативно добро развијену саобраћајну инфраструктуру карактерише неадекватан 
ниво коловозног застора што за последицу даје недовољан ниво безбедности,  а водни 
саобраћај је потпуно неискоришћен. Саобраћајна веза између источног и западног дела 
општине који су одвојени реком Колубаром је неадекватна и одвија се преко једног моста. 
Такође, самом граду недостаје обилазница. 

SWOT - Шансе за даљи развој Градске општине

Шансе за динамичнији развој Градске општине леже у предностима које градска општина 
Обреновац има,  а које  тренутно нису  искоришћене.  Ово пре свега  са аспекта  близине 
Београда и добре географске позиционираности у Републици Србији а и шире. Осим тога, 
значајну развојну шансу представља и комплементарност природних и људских ресурса.

Шанса градске  општине Обреновац је и у подстицању развоја услужних делатности као 
доминирајућем концепту у развоју града Београда. То се пре свега односи на туризам тј. 
хотелијерство,  али  и  на  делатности  које  овакве  активности  употпуњују  било  да  су  на 
страни  услужних  делатности  било  да  представљају  производне  делатности  које  ову 
оријентацију подржавају. У првој фази је оцена да је оријентација на развој делатности које 
пружају подршку развоју услужних делатности много реалнија у периоду који је покривен 
овим  стратешким  планом.  Постојање  хотелских  капацитета,  природних  лепота  (реке, 
излетиште  Забран),  културног  наслеђа,  термалних  вода,  добра  су  основа  за  развој: 
бањског, спортско – рекреативног, излетничког, културно – манифестационог и конгресног 
туризма.  Треба  само  напоменути  да  је  у  овој  оријентацији  неопходно  бити  крајње 
фокусиран и оријентисан на претходну детаљну анализу потенцијалног тржишта продаје и 
набавке како се не би правили промашаји, губило време и новац.

У пољопривреди треба искористити шансу која се отвара процесом приступања Европској 
унији  и  оријентацијом  Министарства  за  пољопривреду  Републике  Србије  да  у  што  је 
могуће већој мери обезбеди стимулансе за развој пољопривреде и њено реструктурирање 
у сагласности са захтевима Европске уније.  Стога  у делу стратешког  плана Обреновца 
мора стајати оријентација на наставак процеса укрупњавања земљорадничких поседа и 
специјализацију  производње  што  само  по  себи  претпоставља  коришћење  савремених 
достигнућа у области науке и технологије,  односно,  развој  пољопривреде засноване на 
знању.  Постојећу  пољопривредну  инфраструктуру  треба  додатно  развити  са  циљем 
развоја  производње,  повећање  извозних  потенцијала,  формирања  нових  производа  и 
тржишта, сузбијања сиве економије, руралног развоја и смањења руралног сиромаштва. 
Квалитет  и  обим  производње  и  прераде  подићи  на  што  већи  ниво,  а  промотивним 
активностима  подстицати  долазак  инвеститора  и  инвестиција.  Оснивање  удружења 
произвођача  и  задруга  заснованих  на  савременим  принципима  треба  да  обезбеди 
реонизацију  пољопривредне  производње на нивоу  Обреновца  обзиром да само крупна 
производња има могућност за успех. Поред тога, требало би развијати више фазе у ланцу 
производње и маркетинга нпр. отварањем кванташке пијаце, формирања продуктне берзе 
за  воће  и  поврће  као  и  проширење делатности  сточне  пијаце.  С  обзиром  на значај  и 



потенцијал  који  пољопривреда  има  у  Обреновцу  потребно  је  повећати  део  буџета 
намењен  пољопривреди  и  проширити  буџетску  помоћ  новим  активностима  кроз 
селективни  приступ  појединим  од  28  насељених  места  у  сагласности  са  њиховом 
производном оријентацијом и специјализацијом. 



ШАНСЕ

1. Наставак процеса придруживања ЕУ - Усвајање ЕУ повеље о локалној 
самоуправи

2. Политичка стабилност у Србији
3. Доношење неопходних системских закона
4. Доношење неопходних прописа у домену руралног развоја, економије, 

пољопривреде, шумарства и водопривреде
5. Доношење Закона о враћању имовине 
6. Преношење надлежности здравства и образовања
7. Завршетак приватизације предузећа у друштвеној својини и отпочињање 

приватизације јавног сектора
8. Израда детаљних планова регулације и планске документације 
9. Уређење катастра по узору на ЕУ, дигитализација катастра
10. Увођење ЕУ стандарда о здравственој безбедности
11. Увођење комуналног реда у приобаљу
12. Стварање политичке климе, консензус око стратегије локалног економског 

развоја
13. Електронска локална управа 
14. Мапирање ресурса од значаја за рурални развој
15. Законска регулатива око повластица за стимулисање руралног развоја
16. Оснивање задруга, асоцијација пољопривредних произвођача, кластера, 

бизнис инкубација
17. Даљи развој институција од значаја за рурални развој
18. Покретање индустријских и технолошких паркова 
19. Олакшице за запошљавање људи са бироа и за младе који налазе егзистенцију 

у пословима везаним за пољопривреду или компатибилним са пољопривредом
20. Развој програма едукације и тренинга за рурални развој
21. Долазак великих компанија
22. Доступност предприступним фондовима ЕУ
23. Увођење система квалитета - дигитална економија
24. Системска и синхронизована комуникације са јавним предузећима
25. Развој градских тржница
26. Диверзификација економских активности руралног становништва у правцу 

јачања услужног сектора (агротуризам)
27. Подстицајне мере у оквиру програма руралног развоја за тзв. мање повољна 

подручја 
28. Унапређење прерађивачких капацитета за пољопривредне производе
29. Унапређење маркетинг активности за пољопривредне и прехрамбене 

производе
30. Планирање и реализација мера из домена земљишне политике у циљу 

превазилажења постојећих лимита у поседовној структури
31. Едукација руралног становништва и њихова директна и/или индиректна 

партиципација у креирању програма руралног развоја

У области  крупне  физичке  инфраструктуре  основне  развојне  шансе градске општине 
Обреновац се могу поделити у три независна али међусобно условљена комплекса. Први 
комплекс представља развој инфраструктуре за коју је потребно много више времена но 
што је период времена који покрива овај стратешки план развоја. Осим тога, овакви радови 
нису у надлежности саме  градске  општине већ се могу подстицати директно у граду и 
Републици или успостављањем међуопштинске сарадње и вршењем притиска на Владу и 



њена  одговарајућа  министарства.  У  том  смислу  потребно  је  да  се  градска  општина 
ангажује на интензивнијој изградњи аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран кроз територију 
Градске  општине.  Такође,  у  оквиру  водног  саобраћаја  потребно  је  преко  сарадње  са 
Београдводама извршити каналисање реке Колубаре како би се омогућило да река буде 
пловна.

Други комплекс представља крупна инфраструктура на нивоу општине за коју је надлежан 
Град  и јавна комунална предузећа.  Тако нпр. унутар  Градске  општине треба завршити 
радове на мосту преко Саве и пратећим деоницама путева као и извршити реконструкцију 
и рехабилитацију  градских улица и путева.  Такође треба оценити оправданост и затим 
кренути са изградњом марина и пристана како би се омогућио излазак на реку Саву као 
перспективној шанси за пре свега туризам али и укупан развој  Градске  општине. Развој 
осталих  делова  инфраструктуре  подразумева:  побољшање  квалитета  мреже  (сигнала) 
мобилне телефоније и услуга, развој система гасификације, ширење постојеће топловодне 
мреже,  повећање  покривености  домаћинстава  водоводном,  канализационом  и 
топловодном  мрежом,  реконструкцију  и  рехабилитацију  постојеће  водоводне  и 
канализационе  мреже.  Потреба  за  задовољавањем  еколошких  стандарда  као  и 
испуњавање  услова  одрживог  развоја  подразумевају:  коришћење  обновљивих  извора 
енергије,  изградњу  фабрике  за  пречишћавање  отпадних  вода  и  изградњу  регионалне 
депоније. Овај комплекс се мора решавати средствима из различитих извора. Шансе су на 
страни  средстава  Републике  Србије,  јавног  приватног  партнерства,  операција  са 
власништвом, страних директних инвестиција, итд. 

Трећи комплекс представљају  партиципативни пројекти на нивоу месних заједница који 
треба да допринесу процесу децентрализације и приближавања ефеката развоја руралне 
инфраструктуре,  унапређење сеоских  – месних путева,  тргова,  пијаца,  мостова и друге 
локалне инфраструктуре.

Значајну резвојну  шансу у развоју  локалних заједница Обреновца представља и развој 
руралних  институција  и  локалног  економског  развоја.  Заједно  са  локалном 
инфраструктуром овакви пројекти треба да допринесу унапређењу локалне заједнице и 
учине их више одрживим и атрактивним за живот и то не само локалног становништва већ 
и за туристе и све оне које краћи или дужи период времена желе да проведу у оваквим 
срединама водећи стил живота који им локална заједница пружа и промовише а који је 
базиран било на традицији или неком другом облику и садржају.

SWОТ - Претње за даљи развој општине

Постојање великог привредног гиганта као што је термоелектрана који запошљава највећи 
део  радно  активног  становништва  на  нивоу  општине  –  монопривредне  структуре 
наметнуте из спољашњег окружења, представља значајну претњу за даљи развој градске 
општине  Обреновац  на  два  начина.  Прво,  оно  негативно  утиче  на  предузетничке 
активности  и  ствара  тзв.  ефекат  „успаване  мале привреде“.  Са аспекта  пољопривреде 
претња  градској  општини  Обреновац  је  у  високом  еколошком  притиску,  ерозији  и 
деградацији. Постојећи енергетски комплекс, као и постројења машинске, хемијске и војне 
индустрије  угрожавају  концепт  здраве  пољопривредне  производње.  Поред  тога,  даља 
идустријализација  подстиче  миграције  из  села  у  град  и  доводи  до  даљег  губитка 



пољопривредног  земљишта  –  превођење  пољопривредног  у  грађевинско  земљиште. 
Наиме, јавља се концептуална супростављеност постојећих индустријских капацитета са 
одрживим  развојем  пољопривреде,  нарочито  са  аспекта  испуњености  еколошких 
стандарда. Као претња развоју пољопривреде, односно, интегралном развоју руралних – 
локалних подручја се јавља и застој и недоследност у реформама и политици прикључења 
Европској  унији  и  стога  лоша  политика  цена,  јака  и  често  нелојална  конкуренција, 
недостатак  финансијских средстава за финансирање појединачних произвођача с једне 
стране  и  лимитиране  могућности  Републике,  а  тиме  и  општине  да  помогне  развој 
пољопривреде. Као претња се истиче и непостојање опредељености Републике да се кроз 
приватизацију реше питања произвођача који могу да представљају покретаче развоја на 
нивоу Градске општине као што је нпр. предузеће АД “Драган Марковић”.

ПРЕТЊЕ

1. Успоравање процеса прикључења ЕУ 
2. Политичка, економска и монетарна нестабилност на свим нивоима
3. Неиспуњавање услова за приступање ЕУ и строги услови за приступ 

фондовима ЕУ 
4. Недоношење системских закона
5. Успоравање процеса децентрализације
6. Слаба ангажованост Министарстава и Секретаријата на помоћи руралном 

развоју
7. Небрига и незаинтересованост Града за рурални развој 
8. Недостатак одрживих извора финансирања
9. Успоравање процеса приватизације
10. Монополи великих компанија 
11. Недостатак информација о предузећима 
12. Технолошко заостајање и неконкурентност пољопривреде
13. Спор процес доношења развојних докумената
14. Неусклађеност система образовања са потребама руралног развоја 
15. Опасност од еколошког загађења и одсуство пројекта адекватне заштите

Нестабилна политичка  ситуација  у  земљи,  застој  у  изналажењу  ефикасних  модела  за 
номиновање  власништва  у  ЈКП  (приватизације,  јавно  приватно  партнерство  –  ЈПП), 
одуговлачење са повраћајем општинске имовине која је у власништву Републике, недостак 
финансијских  извора  средстава,  компликоване  и  дуготрајне  процедуре  за  добијање 
кредита,  нестабилни  извори  финансирања,  незаинтересованост  страних  инвеститора, 
непостојање  адекватних  планова  за  даља  улагања,  претње  су  интензивнијем 
инфраструктурном , као и привредном развоју. 

Као општа  претња  свим  привредним  гранама  јавља  се  лоша  старосна  структура 
становништва у којој је просечна старосна граница становништва 39,4 године.



ШТА ОЧЕКУЈЕМО ЗА 
БУДУЋНОСТ ?

Визија, Мисија, Вредности и 
Стратешки циљеви развоја ГО 

Обреновац

Желите много, тежите смело, далеко и високо∗

Будућност економске  виталности  општина  је  у  мањем  степену  функција 
расположивих  ресурса  и  географског  положаја  а  више  јаког  лидерства  и 
ефикасне стратегије.

В и з и ј а

Градска општина Обреновац посматрано у дугорочној перспективи, треба да претставља 
место  у  коме  је  у  интеракцији  са  човеком  и  његовим  активностима  могуће  успешно 
комбиновати сва три праелемента из којих се рађа сваки град – вода, земљиште и ваздух. 
У  том  и  таквом  приступу  насупрот  дугогодишњем  упражњавању  индустријализма  и 
његових  негативних  последица,  треба  да  лежи  тајна  будућег  идентитета  ове  Градске 
општине, посебне и на сваки начин непоновљиве ма колико лица стицала кроз време.

Простор Градске  општине  су  деценијама  и  вековима обликовале  воде  па  је  и  његова 
судбина,  развој  и  просперитет био најчешће последица односа који  је  човек  неговао у 
односу на овај ресурс. Зато се као основни елемент визије  градске  општине Обреновац 
истиче одржив развој. Он мора бити еколошки утемељен, базиран на развоју приватног 
сектора пре свега на сегменту услуга – туризма, угоститељства,  друштвених и сервиса 
грађана, трговине и финансијског сектора, а такође и на развоју МСП у привреди, посебно 
пољопривреди као пратећој грани. Основу за овакву визију треба да обезбеде позитивни 
демографски  трендови,  инфраструктрурна  опремљеност,  пре  свега,  добра  саобраћајна 
повезаност  са  најближим  стратешким  путним,  пловним  и  железничким  правцима,  јер 
простор градске општине Обреновац треба својим становницима – грађанима и њиховим 
удружењима,  посебно  омладини  и  старима,  да  нуди  добре  културне,  социјалне  и 
економске услове за живот и рад, просперитет и развој.

Обреновац ће самостално али и као део града Београда настојати да оствари значајну и 
препознатљиву улогу у региону промовишући основне елементе процеса одрживог развоја, 

  Иво Андрић, Знакови поред пута.

Креативно повезивање и ефикасно комбиновање фактора 

развоја - традиције и савремених токова



трасирајући свој пут ка месту у развијеној заједници европских градова и општина. Такође, 
користећи природне и људске ресурсе, своје географске и локацијске предности, спајајући 
традиционално и савремено, градећи мостове преко река између људи и земаља,  градска 
општина Обреновац ће градити модерну, демократску, одговорну, богату, здраву и хуману 
заједницу у којој деца безбедно и угодно живе своје детињство. 

Градска општина Обреновац је  развила стратешки акциони план развоја  за 
период  2009-2012.  године  који  дефинише  улогу,  пре  свега,  органа Градске 
општине као кључног субјекта развоја локалне заједнице.

М и с и ј а

Мисија  градске  општине Обреновац је да заједничким деловањем  органа Градске општине, 
свих  грађана  и  њихових  удружења и  асоцијација,  развија  и  реализује  циљеве стратешког 
развоја  и  на  тај  начин  учини  да  њена  визија  постане  стварност.  У  том  процесу  она  ће 
поспешивати  економски  развој  који  ће  омогућити  повећање  животног  стандарда, затим,  у 
функцији  социо-економског  развоја  Обреновац  ће  унапређивати  локалну  инфраструктуру  и 
партиципирати  у  регионалним,  националним  и  међународним  пројектима  изградње  и 
осавремењавања инфраструктуре како би она била квалитетан сервис грађанима. У том послу 
ће се као основним, руководити принципом очувања и унапређења у знатној мери деградиране 
животне средине и повећати степен одговорности у процесу коришћења расположивих ресурса 
како би сам Обреновац постао привлачно место за живљење и рад. Поспешивањем личне 
иницијативе,  партнерстава,  коришћењем  богате  традиције  и  савремених  лидерских  и 
менаџерских алата у коришћењу природних и радом створених ресурса, спознајом сопствених 
вредности, градићемо снажну, модерну и савремену заједницу у којој ће брига за човека бити 
најважнији задатак.

Основни замајац  оваквој  оријентацији  треба  да  дође  од Скупштине  ГО,  њених  тела  и 
органа на свим нивоима,  укључујући и месне заједнице;  али и органа и институција  из 
екстерног окружења – града Београда и Републике Србије који треба да створе повољне 
макроекономске  и  амбијенталне  услове  за  стабилан  и  ефикасан  развој  и  раст  градске 
општине Обреновац. С друге стране, од непроцењивог значаја је подизање свести грађана 
о наведеним циљевима, њихова опредељеност и њихова активна улога у овим процесима 
било директно било индиректно преко различитих невладиних организација, удружења и 
асоцијација профилисаним да на одређеном сегменту испољених потреба дају свој пуни 
допринос јер  реализација  заједничке  визије  и  стратешких  циљева мора да буде посао 
сваког  грађанина  градске  општине  Обреновац  и  у  међусобној  интеракцији  они  морају 
стално да се изоштравају.

Мисија  Градске  Општине  је  да  ради  на  остварењу  зацртаних 

стратешких циљева



Креативно повезивање и ефикасно комбиновање фактора развоја - традиције 
и савремених токова

Вредности

На путу  ка  остваривању  визије  и  стратешких  циљева  градске  општине  Обреновац, 
неопходно је развијати  одговорност и ефикасност  органа ГО Обреновац.  Јавност у раду 
треба  да  подстакне  узајамно  поверење  грађана  и  локалне  самоуправе,  али  и  да 
афирмише једнаке могућности за све, сигурност, наду и оптимизам грађана. Интегритет, 
професионализам и највиши етички стандарди у земљи и Европској унији морају да красе 
сваког грађанина. Лидерство као синоним за иноваторство у сусрет развијању нових не 
само  предузетничких  модела.  Толеранција  заснована  на  уважавању  различитости, 
поштовању личности и њихових права али и инсистирању на обавезама. Посебност, кроз 
пружање  квалитета  услуга  вишег  од  већ  постављених  стандарда.  Тимски  рад,  уз 
максималну  институционалну,  представничку  и  директну  партиципацију  грађана. 
Посвећеност,  као  потпуну преданост  остваривању  наше визије  и  стратрешких  циљева. 
Одрживост у функцији развоја.

Стратешки   циљеви

Стратешки циљеви  су  дефинисани  према  временском  периоду  за  који  је  предвиђено 
трајање акционог програма, а то су три године (2009-2012).

 Стратешка питања у локалном економском развоју: 

 Економски напредак  кроз  развој  и  унапређење  услужног  сектора  (туризма, 
угоститељства,  и  друштвених  сервиса  или  сервиса  грађана)  кроз  неко  време 
треба да постоне окосница перспективног дугорочног остварења мисије а његова 
приоритизација треба да омогући остварење стратешких циљева у периоду од 
наредне три године,

 У функцији  овакве  оријентације  неопходан  је  на  једној  страни  даљи  развој 
саобраћаја  и  комуникација  -  информатичког  друштва  и  медија  као  базичне 
подршке  савременом  одрживом  и  ефикасном  развоју,  као  и  трговине  и 

У  реализацији  САП-а  Градска  општина  и  остали 

учесници  морају  бити  максимално  мотивисани  и 

одликовати  се  активношћу  и  лидерством, 

одговорношћу,  кооперативношћу  и  партнерством, 

високим етичким принципима, склоношћу ка иновирању, 

морају  развијати  тимски  рад,  остваривати 

транспарентну  комуникацију  и  обезбедити  неопходну 

партиципацију утемељену на одрживим принципима.

• Градска  општина  отворенија  према 
окружењу

• Развој заснован на знању

• Ефикасније  коришћење  унутрашњих 
ресурса  и  боља  интеграција  са 
окружењем



финансијских услуга а на другој реструктурирање, стратешко репозиционирање и 
изградња  новог  реалног  сектора  (у  области  пољопривреде  и  агробизниса  и 
предузетничког – МСП сектора), 

 Посебан аспект у стратешком опредељењу на сваком од наведених сегмената 
треба да буде уско повезан са развојем технологија и бизниса утемељеном на 
еколошким принципима који треба да подрже овакву оријентацију али и обезбеде 
довољно простора за нове развојне продоре, за очување природних еко-система, и 
рационално и на принципима одрживости коришћење природног богатства и ресурса,

 Као мере  економског  развоја  које  ће  имати  непосредан  ефекат  на  економски 
развој и смањење незапослености свакако се могу истаћи активне мере политике 
запошљавања.  Оне  морају  бити  праћене  новим  или  унапређењем  програма 
едукације  у  формалном  и  неформалном  систему  образовања  укључив  и 
образовања уз рад, дошколовавања, преквалификације, тренинга и унапређења 
вештина за послове који  су перспективни са аспекта развоја  и стратегије  коју 
општина спроводи,

 Следећу меру од изузетно великог значаја за унапређење економског развоја пре 
свега  постојећег  реалног  сектора  представља  организовање  пословне 
инкубације,  кластера,  технолошких  паркова,  индустријских  и  трговачких  зона, 
подстицање  удруживања  –  кооперације,  стварања  удружења  и  асоцијација, 
унапређење  промоције  и  тржишта  савремених  концепата  развоја  услужног  и 
реалног сектора путем стварања активног, динамичног и мотивишућег пословног 
окружења

 Стратешка питања у инфраструктурном развоју: 

 Развој  и  уклапање  са  регионалним  и  националним  инфраструктурним 
програмима који гарантују боље повезивања у земљи и са светом као основном 
претпоставком за брз и ефикасан развој, раст конкурентности и очување животне 
средине  у  условима  блиским  оптималном коришћењу  расположивих  услова  и 
ресурса,

 Развој  инфраструктуре  и  изградња  инфраструктурних  објеката  као  услов  за 
економски развој општине (путне мреже, система водоснабдевања, снабдевања 
електроенергијом, гасовода, телекомуникација), 

 Локални  програм  развоја  и  ширења  комуналних  система  ради  побољшања 
обима, квалитета и безбедности комуналних услуга корисницима – ГО Обреновц 
и  месних  заједница  на  територији  Градске  општине (водовод,  канализација, 
топлификација,  ел.  енергија,  градска  чистоћа,  паркинг  сервис,  градске  пијаце, 
гробља, и сл.) 

 Програм  изградње  и  ревитализације  јавних  објеката  у  циљу  задовољења 
специфичних потреба и подизања квалитета живота становништва,

 Заштита животне средине, као важан циљ и када се ради о тренутном стању и 
када  се  ради  о  развоју  и  новим  пројектима  (изградња  депонија,  управљања 
чврстим, течним и хазардним отпадом).



 Стратешка питања у институционалном развоју: 

 Афирмација процеса одрживог стратешког планирања и његово спуштање међу 
грађане уз доношење свих већ идентификованих недостајућих елемената, 

 Унапређење утицаја ГО Обреновац у граду Београду и Републици и развоју Еуро 
Балканских интеграција; «Мисли глобално делуј локално» треба да буде максима 
комплетног општинског  руководства са циљем побољшавања утицаја на даље 
процесе децентрализације и планирања на националном нивоу, 

 Стандардизација свих општинских услуга,

 Развој јавно - приватних партнерстава, 

 Перманентна  изградња  грађанске  свести  и  активизма  потребног  за  одрживи 
развој, 

 Развијање нових и унапређење постојећих мотивационих механизама и облика 
активизма запослених у органима ГО, јавним установама и пословној заједници,

 Повећање учешћа сопствених прихода у укупном буџету, 

 Развијање  дијалога  између  свих  постојећих  политичких  странака  са  циљем 
успостављања консензуса  преко потребног  за  даљи развој  започетог  процеса 
стратешког  планирања;  Израда свих  поменутих  недостајућих  стратешких 
програма развоја;

КАКО ИДЕМО У 
СУСРЕТ НАШОЈ 

ВИЗИЈИ ?
Формулација општинске стратегије

Сви ми живимо од снага које носимо у себи 

или стичемо уз пут∗

Формулисање стратегије локалног развоја - Основу за креирање и имплементацију 

стратешког акционог плана ГО Обреновац је сачињавао временски оквир, односно, период 
у коме ова стратегија треба да се спроведе (2009-2012. године). Осим тога, доминантна 
оријентација је углавном усмерена на неопходност да се оствари кохерентност општих и 
посебних  циљева  и  у  вези  тога  мера,  акција  и  програма.  Такође,  имала  се  у  виду 

  Иво Андрић, Знакови поред пута.



временска димензија, дакле потреба да се замишљени циљеви реализују у планираном 
времену.  Да  би  до  тога  дошло,  неопходно  је  да  циљеви  буду  мерљиви  и  да  су  у 
надлежности управе Градске општине.

Такође,  стратешки  акциони  план  за  градску  општину  Обреновац  је  конципиран  уз 
уважавање принципа одрживог развоја који подразумевају повећање животног стандарда 
становништва,  јачање  извора  благостања  и  фактора  развоја  како  би  се  обезбедио 
потенцијал  развоја  будућих  генерација.  Дугорочна  стратегија  развоја  градске  општине 
Обреновац би се базирала на све три компоненте благостања које укључују: економску, 
социјалну и компоненту животне средине. 

Као основни принципи САП-а коришћени су:

Неопходност да се брзо реагује

Добра управа захтева да институције и процеси покушају да услуже све заинтересоване 
групе у разумном временском оквиру.

Усмереност на консензус

Постоји више актера и исто толико гледишта тако да добра управа захтева посредовање 
различитих  интереса  да  би  се  достигао  широки  консензус  о  томе  шта  је  у  најбољем 
интересу  грађана  и  како  се  то  може достићи.  Она такође  захтева  широку  и  дугорочну 
перспективу  онога  што  је  потребно  за  одрживи  људски  развој  и  како  постићи  циљеве 
таквог  развоја.  Ово  може  произаћи  једино  из  разумевања  историјских,  културних  и 
социјалних контекста Обреновца као заједнице.

Правичност и обухватност

Добробит Обреновца зависи од тога да се обезбеди да сви његови грађани осећају да 
имају интереса у њему и да се не осећају искљученим из матичног тока. Ово захтева да 
све групе а нарочито оне најрањивије, имају могућности да побољшају или одрже своју 
добробит.

Ефикасност и способност

Добра  управа  подразумева  да  процеси  и  институције  дају  резултате  који  испуњавају 
потребе  Обреновца  док  истовремено  на најбољи могући  начин  искоришћавају  ресурсе 
којима располажу.  Сам концепт ефикасности  у  контексту  добре  управе  такође  покрива 
оправдано коришћење природних ресурса и заштиту човекове околине.

Одговорност

Одговорност  је  кључни  услов  за  добру  управу  Обреновца и  то  како  управе  Градске 
општине тако и свих осталих субјеката укључујући и грађане. Не само владине институције 
већ такође и приватни сектор и организације  цивилног  друштва морају  бити одговорне 
јавности  и  својим  институционалним  заинтересованим  групама.  Ко  је  одговоран  коме 



зависи од тога да ли су предузете акције унутрашње или спољашње у односу на неку 
организацију или институцију.  Углавном, нека организација или институција је одговорна 
онима на које ће њене одлуке или акције имати утицаја. Но треба истаћи да се одговорност 
не може наметнути без транспарентности и владавине закона.

Економски  развој  Градске  општине,  као  стратешки  циљ  који  треба  да  унапреди 

благостање  становништва,  захтева  ефикасно  спровођење  свих  транзиционих  и 
реформских процеса који могу активирати развојне потенцијале Градске општине. Укупни 
развојни  потенцијали  Градске  општине,  укључујући  људске,  материјалне  и  природне 
ресурсе,  требали  би  да  уз  координирано  руковођење  допринесу  економском  расту  и 
развоју Градске општине. 

Имајући у виду постојећу структуру привреде на нивоу  Градске  општине где производња 
електричне енергије, воде чини половину створеног дохотка, неопходно је ојачати и друге 
привредне  гране.  Ту  је  пре  свега  развој  пољопривреде  која  је  друга  по  учешћу  грана 
привреде у стварању дохотка Градске општине а која има добре развојне потенцијале. ГО 
Обреновац има добру стратешку локацију за развој агробизниса што омогућава решавање 
проблема  пласмана  производа  и  пружа  могућност  привлачења  инвестиција  у 
пољопривреду.  Становништво  се  традиционално  бави  пољопривредом,  земљиште  је 
квалитетно  са  добром  конфигурацијом  терена  а  постојећи  производни  и  прерадни 
капацитети  остављају  простор  за  виши  степен  употребе.  Стратешки  правац  развоја 
пољопривреде  би  подразумевао:  подизање  нивоа  и  квалитета  пољопривредне 
производње, организационо јачање пољопривредног сектора, јачање прерадног сектора и 
тржишта  за  пољопривредне  производе,  развој  сеоске  инфраструктуре  и  уважавање 
принципа заштите животне средине. 

Ослонац економског развоја општине са снажним нагласком на политику запошљавања би 
требало  базирати  на  динамичнијем  развоју  сектора  МСПП.  У  том  смислу,  примарни 
задатак општинских власти је формирање стимулативног инвестиционог амбијента како би 
се обезбедио прилив домаћих и страних директних инвестиција од којих највећи значај за 
локални развој имају тзв. Greenfild   инвестиције.  Подстицање и развој МСПП сектора, у 
великој  мери  зависи  од  локалне  економске  политике  која  на  основу  фискалне 
децентрализације одређује ниво локалних прихода (порез на имовину, локалне комуналне 
таксе, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, разне таксе и др.) и тиме директно 
утиче на локални привредни амбијент.  Раст и развој овог сегмента привреде би требало 
подржати кроз унапређење локалне администрације што би подразумевало скраћивање, 
поједностављивање  административних  процедура  и  уклањање  административних 
препрека  за  прибављање  свих  потребних  дозвола,  лиценци,  сертификата  и  др. 
Подстицање  локалног  развоја  базираног  на  сектору  МСПП  подразумевала  би  и 
институционалну  подршку  преко  оснивања  бизнис  инкубатора,  технолошких  паркова, 
кластера  и  разних  видова  привредних  удружења.  Овај  стратешки  правац  локалног 
економског  развоја  требало  би  подржати  преко  мреже  регионалних  институција  за 
финансијску  и  нефинансијску  помоћ  (фондови,  агенције  и  др.)  и  кроз  укључивање 
дијаспоре  у  свим  њеним  сегментима  (улагање  капитала,  знања  и  свих  стручних 
потенцијала).



Економски  развој  ГО  Обреновац би  требало  подржати  јачањем  терцијерног  сектора  а 
нарочито  туризма  за  које  постоје  неискоришћени  потенцијали.  Захваљујући  природним 
карактеристикама,  културно-историјским  споменицима и  непосредној  близини  Београда, 
ГО Обреновац  има  потенцијала  за  развој  бањског  туризма,  спортско-рекреативног  и 
конгресног туризма, укључујући и организовање разних културно-забавних манифестација. 
Кључну улогу у јачању туристичке понуде има туристичка инфраструктура, која је тренутно 
недовољно  развијена.  Стога  је  за  остваривање  ових  стратешких  циљева  неопходно 
израдити програм развоја туризма на нивоу Градске општине који би се базирао не само 
на  квалитативним  факторима  (афирмација  природних,  антропогених  и  културних 
садржаја),  него  и  на  квантитативним  факторима  који  подразумевају  већи  степен 
коришћења постојећих и изградњу нових капацитета, укључујући и институционалне. 

Укупне промене политичког, привредног и вредносног система током деведесетих година 
прошлог века, негативно су се одразиле на социо-економски положај и животни стандард 
становништва. Процес економске транзиције продубио је постојеће разлике и проблеме, а 
највише је погодио индустријске  гиганте у државном власништву.  Последице су велики 
пораст незапослености, сиромаштва и социјалног раслојавања. Колапс појединих великих 
државних предузећа која су запошљавала највећи број радно активног становништва на 
нивоу  Градске  општине,  довео  је  на  листу  приоритетних  питања  решавање  проблема 
незапослености. Решавање проблема незапослености, је један од приоритета социјалне 
компоненте  локалног  развоја  чији  се  корени  и  узроци  налазе  у  области  стимулисања 
економског развоја Градске општине. 

У домену локалног економског развоја потребно би било:

• Остварити  економски  напредак  кроз  повећање  пољопривредна  производње  и 
створити предуслове за опоравак неких грана индустрије и опоравак села;

• Створити робне произвођаче у биљној производњи али и сточарству са више грла 
стоке,  омогућити  им  лакши  приступ  кредитним  средствима,  новим  тржиштима  и 
сировинама;

• Повећати  запосленост  (у  грађевинарству,  туризму  и  угоститељству,  прерађивачкој 
индустрији);

• Унапредити и очувати природне карактеристике и вредности екосистема, рационалније 
користити природно  богатство  и  адекватно  третирали  природне,  али  и  антропогене 
туристичке мотиве;

• Створити могућности за отварање нових радних места и пораст животног стандарда 
отварањем радњи и МСП-а;

• Створити активно, динамично и мотивишуће пословно окружење које је  привлачно 
за  капитал  и  инвестиције  и  унапредити  комуникацију  између  локалних  власти  и 
привреде;

• Боље  искористити  локалне  специфичности  у  циљу  развоја  и  равномернијег 
регионалног развоја.

У функцији овог приступа неопходно је:

• Промовисати  потребу  за  организовањем  и  регистровањем  савременог 
специјализованог пољопривредног удружења кроз едукације;



• Организовати/учествовати  на  пољопривредним  сајамским  или  изложбеним 
манифестацијама;

• Побољшати сточни фонд кроз помоћ за осемењавање у говедарству и набавком и 
поделом расних грла оваца; 

• Предузети  активности  усмерене ка  оснивању  аграрног  фонда  и  довршетку 
комасације;

• Валоризовати претпоставке за развој туризма, израдити стратегију његовог развоја 
и применити је преко општинске туристичке организације;

• Истицати неопходност иституционалних оквира за локални економски развој (фонд, 
агенција и сл.)

• Усавршити  службу за регистрацију радњи као сервис предузетницима; 

• Предузимати  активности  везане  за  проширење  и  унапређење  постојеће 
индустријске зоне; 

• Развијати и заштитити евентуалне робне марке;

• Подстицати оснивање и развој МСП-а, израдити њихову стратегију јер када више 
ингеренција буде пренето на локални ниво, предузетништво ће зависити од мера 
локалне економске политике (бржа регистрација, ниже пореске стопе, ниже таксе, 
јефтинији пословни простор и др.);

Социјална компонента локалног  развоја се  односи на широк  спектар  социјалних 
питања која поред проблема незапослености укључују: решавање проблема сиромаштва, 
социјалне и здравствене заштите, унапређење рада школских и предшколских установа, 
промовисање  социјалне  кохезије  и  афирмације  једнаких  могућности  (равноправност 
полова,  права  мањина  и  др.).  Стратешки  циљ  локалног  развоја  у  домену  социјалне 
категорије јесте обезбеђивање ефикасне услуге на бази развијене мреже институција које 
су у стању да отклоне или ублаже ризике којима су изложени грађани. 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  стварању  мреже  услуга  свих  актера  социјалне  заштите,  што  даље 
подразумева  њихово  просторно  и  садржајно  повезивање,  односно  заједничко  и 
синхронизовано деловање.

Стратешка питања у институционалном развоју су: 

 Које институционалне капацитете треба ојачати у администрацији Градске 
општине да  би  подржали  и  побољшали  локални  економски  развој  у  Градској 
општини?

Посебну пажњу  треба  посветити  јачању  лидерства  међу  креаторима  и  доносиоцима 
политичких одлука.  Неопходно је ојачати орган за привреду и финансије, и кадровски, и 
организационо  и  функционално,  а  нарочито  одељења  која  се  баве  развојем  малих  и 
средњих предузећа. 



 Које комплементарне  институционалне  капацитете  треба  побољшати  и 
ојачати у грађанском друштву и пословној заједници кроз општинску акцију да 
би ојачали локални економски развој? 

Овде фокус подршке треба да буде првенствено на развоју „Куће Цивилног Друштва“, јер 
она  би  требало  да  буде  инкубатор  идеја,  предузетничких  иницијатива,  програма  и 
пројеката.

 Које институционалне  и  организационе  капацитете  треба  ојачати  у 
администрацији  Градске  општине  да  би  побољшали  пружање  услуга 
становништву?

Овде се треба фокусирати на побољшавање капацитета свих одељења која раде директно 
са грађанима. У том смислу, од великог је значаја стандардизација услуга са циљем да 
више шетају папири, а не људи као и информативна делатност усмерена на грађане али и 
повратно, према општинској управи;

 Које институционалне  и  организационе  капацитете треба ојачати у  јавним 
комуналним  предузећима  да  би  омогућили  ефективну  и  ефикасну  испоруку 
услуга како за економски сектор тако и за становништво Градске општине?

Овде је модел јавно-приватних партнерстава углавном непознат и не примењује се. Зато је 
потребно  идентификовати  и  развити  моделе  реструктуирања  и  приватизације  јавних 
комуналних предузећа  у складу са локалним специфичностима,  а на основу позитивних 
искустава других земаља у транзицији што ће наравно захтевати другачију политику цена и 
трошкова која је заснована на профитабилности.

 

 Које мере требе предузети да би даље побољшали сопствену буџетску основу 
Градске општине ради побољшања испоруке услуга?

Неопходно је  формирати  тим за  израду и  промоцију  буџета,  који  ће са  нацртом буџета 
упознати не само политичке странке које представљају грађане у скупштини, него кроз јавне 
расправе  уз  директну  партиципацију  грађана  и  њих  саме,  а  на  основу  информација 
добијених од њих урадити предлог, који тек тада треба да иде у процедуру.

 Које могућности  треба  развити  да  би  повећали  финансијски  капацитети 
Градске општине за повећани утицај у промоцији локалног развоја?

У овој области треба се фокусирати на побољшавање кадровских, организационих и тех-
нолошких могућности локалне дипломатије

 Шта треба урадити да би побољшали равнотежу између општинских интереса 
и националних планова и метода рада?



Потребно је  интензивирати  међуопштинску  сарадњу  на  нивоу  округа  и  формирати  јак 
окружни лоби. Посланици из овог дела Србије када се ради о будућим закоснким, развојним 
и оперативним решењима устројства државе,  њене децентрализације  и демократизације 
морају се далеко јединственије и више залагати за ову опцију. Децентрализација и интереси 
грађана су витални а не заштита интереса своје политичке странке. При доношењу планова 
и стратегија каква је и ова, треба да се пође од микро нивоа и њиховом синтезом дође до 
макро односно националног.

Инфраструктура  представља кључни фактор привредног и друштвеног развоја уопште и 
самим тим је основни покретач одрживог развоја и искоришћавања компаративних предности 
локалне заједнице. Развој инфраструктуре у свим њеним сегментима има позитиван утицај и 
висок ниво партиципације у локалном економском развоју. Инфраструктурне делатности као 
системи са великим тржиштем и широким делокругом рада задиру у све поре функционисања 
привреде  и  свакодневног  живота  грађана.  Реализацијом  бројних  пројеката  из  области 
инфраструктуре који су наведени у наставку акционог плана, не само да ће се унапредити 
квалитет живота него ће се запослити велики део потенцијала општине што представља 
квалитативни помак у локалном економском развоју.  Стратешки правац развоја у области 
инфраструктуре  подразумева:  модернизацију,  ревитализацију  и  изградњу  саобраћајне 
инфраструктуре,  унапређење  квалитета  услуге  топловодне  мреже,  развој  система 
гасификације,  унапређење  система  водоснабдевања,  изградњу  и  реконструкцију 
водоводне, канализационе и атмосферске мреже. 

• Како развој  регионалних  инфраструктурних  пројеката  искористити  за  развој  
локалних инфраструктурних пројеката и система. 

• Значај израде и комплетирања урбанистичко-пројектне документације, стратешких 
докумената из ове области и пројеката као предуслова развоја,  инвестиционих и 
других  пројеката.  Схватање  простора,  његово  планирање  и  уређење  представља 
активност од суштинског значаја за развој Обреновца. Планирање простора сагледано је 
и потребно га је спроводити на принципу одрживог развоја који ће заштити окружење од 
његовог неповратног уништења. Просторно планска документација посматра простор као 
ресурс  у  чијем  се  коришћењу  треба  понашати  економично,  поступати  тако  да  су 
могућности  коришћења  постале  приступачније  и  занимљивије  потенцијалним 
инвеститорима.

• Како заштити  животну  средину  и  екосистем  одговарајућим  инфраструктурним 
пројектима (у области третмана отпадних вода, управљања чврстим отпадом и 
каналисања вода).  Дугорочна стратегија управљања отпадом, санација и продужетак 
века  трајања  постојећих  депонија  до  трајног  решења  и  након  тога  рекултивација, 
спречавање загађења, заштита и каналисање водних токова.

• Како  изградњом  путне  инфраструктурне  мреже  и  објеката  подићи  квалитет 
живота  и  услуга  корисницима  комуналних  система  (грађанима  и  индустрији).  
Регулисање саобраћаја и растерећење градских саобраћајница,  развојем  и  подизањем 
нивоа путне мреже, градских и локалних путева.

• Како изградњом и ревитализацијом, односно решавањем просторно-функционалних 
проблема јавних  објеката подићи  квалитет живота и  услуга  и  остварити боље 
услове и третман служби, чинећи их приступачнијим грађанима. Побољшање услова 
бављења спортом и побољшање квалитета услуга корисницима зелене пијаце.



• Како побољшати квалитет услуга корисницима и услове живота становништва,  
развојем комуналних система и стварањем услова за њихово функционисање као 
самосталних профитабилних субјеката. Побољшање услова снабдевања и квалитета 
воде на сеоском и градском подручју, решавање проблема загађења животне седине, 
реконструкција  и  изградња  канализационе  мреже  и  одређивање  стратегије  даље 
топлификације у контексту регионалног пројекта гасификације 

Стање животне средине градску  општину Обреновац сврстава у категорију изузетно 
угрожених подручја. Стога је заштита и унапређење животне средине једна од кључних 
компоненти која треба да обезбеди одрживи развој општине. Специфичност привреде у 
којој доминирају термоенергетска постројења, комплекси машинске и хемијске индустрије, 
сама по себи намеће као стратешки циљ унапређење животне средине. Сет примарних 
циљева  у  овој  области  односи  си  се  на:  смањење  загађења  из  постојећих  емитера, 
решавање  проблема  управљања  пепелом,  шљаком  и  другим  чврстим  отпадом, 
обезбеђивање  чисте  пијаће  воде  и  пречишћавања  комуналних  отпадних  вода, 
имплементација  система  за  рециклажу  отпада,  унапређење  механизама  финансирања 
животне  средине,  решавање  проблема  клизишта,  развијање  јавне  свести  о  значају 
заштите животне средине и др.

Улога  управе  ГО  Обреновац  у  локалном  развоју - Стратешки  развој  Градске 

општине требало би базирати тако да будућа економска виталност општине буде у мањем 
степену функција расположивих ресурса и географског положаја, а више јаког лидерства и 
ефикасне  стратегије.  Стога,  стратешки  циљеви  развоја градске  општине  Обреновац 
подразумевају  општину  која  је  отворенија  према  окружењу,  која  свој  развој  базира  на 
знању уз ефикасно коришћење развојних потенцијала. 

Локална управа у развоју  градске општине треба да има активну улогу, што подразумева 
да треба да буде носилац и координатор локалног развоја. У том смислу, локална управа 
треба да настоји да прошири оквир своје делатности, укључујући не само одлучивање о 
средствима, него и дефинисање развојних пројеката на бази валоризације потенцијала, 
као и ангажовање у области свих сфера друштвеног и јавног живота који утичу на живот 
грађана  на  њеној  територији.  На  дугорочном  путу  достизања  стратешких  развојних 
циљева,  локална  управа  треба  да  приближи  процес  одлучивања  грађанима,  да  има 
одговорне  локалне  званичнике,  да  обезбеди  креативно  повезивање  и  ефикасно 
комбиновање фактора развоја -  традиције и савремених токова,  да обезбеди сигурно и 
поуздано пружање јавних услуга, да ојача локални порески потенцијал и да делује у правцу 
унапређења општег социјалног благостања. 

Да  би  локална  управа  била  у  стању  да  одговори  на  изазове  који  предстоје  на  путу 
стратешког развоја Градске општине, односно да би могла да буде координатор локалног 
развоја, неопходно је да на себе преузме вршење нових надлежности пренетих на ниво 
локалне самоуправе  што би било у складу са очекиваним процесом децентрализације. 
Процес децентрализације  подразумева  кадровску  и  материјалну оспособљеност органа 
локалне самоуправе, што све заједно захтева њено институционално јачање и подизање 
нивоа  знања  запослених,  изабраних  и  постављених  лица  у  управи Градске  општине. 
Кључна  питања  за  јачање  капацитета  локалне  самоуправе  су  остваривање  права  на 



општинску  имовину,  успостављање  финансијске  стабилности  и  могућности  планирања 
инвестиција. 

Будући правац развоја Градске општине који је дефинисан у стратешком акционом плану, 
захтева  изградњу  или  јачање  постојећих  институција  које  би  биле  задужене  за 
имплементацију  усвојене  стратегије  локалног  развоја.  Стратегија  локалног  развоја 
подразумева увођење и промоцију  стимулативних мера у области економског развоја и 
запошљавања, као и регионално повезивање успостављањем отвореног дијалога на нивоу 
локалних власти.  У том делу локалног развоја, важну улогу имају фондови регионалног 
развоја,  који  подржавају  сарадњу између општина у успостављању развојних програма, 
који интегришу неколико пројеката који се уклапају у регионалну политику државе. 

Како би  управа ГО Обреновца била у могућности да иде у сусрет визији,  неопходно је 
спровести  низ  регулаторних,  институционалних  и  економских  мера.  Регулаторни 
инструменти подразумевају системске мере које се односе на усвајање закона којим ће се 
уредити  имовина  локалне  самоуправе,  регулисање  расподеле  уступљених  прихода 
јединицама  локалне  самоуправе,  усвајање  подзаконских  аката  којима  се  омогућава 
спровођење Закона о локалној самоуправи, Закона о заштити животне средине и осталих 
закона  који  регулишу  права  и  одговорности  локалне  самоуправе,  праћење  ефеката 
примене  нових  закона,  доношење,  имплементацију  и  контролу  програма  приватизације 
комуналних предузећа. Институционални инструменти се односе на: формирање и јачање 
одговарајућих тела у оквиру управе Градске општине за стратешко и акционо планирање, 
дефинисање  модалитета  сарадње  локалне  самоуправе  са  регионалним  развојним 
агенцијама  и  даљи  процес  децентрализације  институција  које  директно  утичу  на 
ефикасност рада локалне самоуправе. Економско-финансијски инструменти се односе на 
законска решења која  дефинишу поступак  одлучивања и уласка локалне самоуправе у 
концесионе аранжмане за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре и економски 
ефикасне валоризације простора.

И на крају, да би ГО Обреновац ишла у сусрет остваривању стратешких развојних циљева 
који  су  дефинисани  у  овом  стратешком  акционом  плану,  неопходно  је  да  све 
заинтересоване стране буду активно укључене у његову имплементацију.  Поред органа 
локалне самоуправе, регионалних и органа централне власти, политика локалног развоја 
ће бити спроведена само уколико су сви друштвени чиниоци на нивоу  Градске  општине 
заинтересовани и стимулисани да делују у правцу локалног развоја. Стога, локални развој 
мора  бити  подржан  од  стране  свих  њених  грађана,  предузећа,  синдиката,  развојних 
агенција, удружења, образовних институција и невладиних организација, јер је једино уз 
заједнички и координирани наступ свих заинтересованих страна могуће обезбедити општу 
добробит и благостање.
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имплементације и развој 
приоритетних пројеката

Свој циљ постављајте високо, и тражите мало од света око себе, али много од себе 

и свога дела∗

На основу детаљне анализе  постојећег  стања (увидом у релевантну документацију,  из 
разговора са стручњацима у појединим секторима у ГО Обреновац) дати су визија, мисија, 
циљеви и мере за унапређење развоја  свих сегмената на нивоу  Градске општине.  Као 
резултат анализе дати су пројекти чија ће имплементација довести до њиховог развоја, 
унапређења и напретка. 

Наведене пројекте можемо поделити на регионалне и локалне.  Регионални пројекти се 
односе на развој појединих сектора од значаја за већи број општина. Заступљени су код 
развоја  инфраструктуре.  Њиховом  имплементацијом  доћи  ће  до  развоја,  побољшања 
услова за рад и живот и унапређења сарадње. Локални пројекти се односе на развој свих 
делатности  на  нивоу  ГО  Обреновац.  Реализација  пројеката  захтева  ангажовање 
расположивих  материјалних,  људских и  организационих ресурса.  У њихову  реализацију 
потребно је  да се укључе институције на свим нивоима, почев од одељења у општини 
задужених  за  поједине  области  до  месних  заједница.  Рок  за  реализацију  пројеката  се 
креће, за мање пројекте око годину дана а за веће чак до 5 година.  

Листа релевантних пројеката

Ради лакшег сагледавања пројекти су приказани по следећим областима: 

1. Пројекти у области инфраструктуре
2. Пројекти у области економског развоја
3. Пројекти у области развоја институција

1. Пројекти у области инфраструктуре

• Саобраћај
- Завршетак радова на мосту преко Саве

  Иво Андрић, Знакови поред пута.



- Изградња пута од територије градске општине Обреновац (ваљевског пута Р101) до 
моста на Сави

- Завршетак радова на изградњи прикључног крака (који је делимично изведен) на Р-
267 у Бољевцима којим се остварује веза са Сурчином

- Израда тротоара по граду (Рвати,  хајдук Вељкова,  М. Обреновића)  и по месним 
заједницама

- Путеви у месним заједницама (насипање и асфалтирање)
- Реконструкција и проширење магистралног пута М-19
- Изградња обилазнице око Обреновца (ПГР, пројектовање, имовински односи)
- Потребно је извршити рехабилитацију и реконструкцију општинских путева који воде 

ка путу М-22
- Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације
- Проширење раскрснице код Цркве
- Реконструкција деонице Обреновац – Уб
- Бициклистичке стазе
- Изградња марине у обреновачком излетишту Забран
- Радови  на  градским  улицама: Тамнавска  (трећа  и  четврта  фаза),  Краља 

Александра,  Браће  Југовића,  кружни  ток  на  Београдском  путу,  раскрсница  у 
Дудовима,  новопланиране улице у Беглуку,  Кнез Михајлова до Тамнавске,  Улица 
поред обданишта "Цицибан",  Улице у Белом Пољу иза ЕДБ,  санација дела улице 
Немањине,  саобраћајнице  у  насељи  Гај1,  Улица  код  Гимназије,  Улица  иза 
Старачког дома, пут за Гребачу и Барич - горњи пут

• Пошта и телекомуникације

Фиксна телефонија
- MSAN Велико Поље 1
- MSAN Велико Поље 2
- MSAN Пироман
- MSAN насеље «Вирага»
- Приступна мрежа Стублине
- MSAN Стублине – Јадрански Крај
- MSAN Стублине – Вепровица
- MSAN Пироман – Трстеница
- MSAN Пироман – Бровић
- MSAN Обреновац к7
- MSAN Обреновац к9
- MSAN Обреновац к10
- CDMA пројекат

Мобилна телефонија
- Базна станица БГ257 Дрен ће сигналом мреже МТС покрити места Дрен, Орашац и 

део места Грабовац
- Базна станица  БГ331  Ратари  ће  сигналом  мреже  МТС покрити  места  Ратари  и 

Скела.
- Унапређење базне станице Обреновац- Краља Александра I чиме ће се побољшати 

квалитет сигнала и повећати капацитет у граду Обреновцу
- Успостављање базне станице Обреновац-Краља Александра I УМТС



• Електроенергетика

- ТЕ "НИКОЛА ТЕСЛА Б" – II фаза, Изградња блока Б3 укупне снаге до 800 МW

Енергетски објекти 110кВ И 35кВ
- ТЦ 110/10 kV "Београд 22 (Барич)" – реконструкција
- Реконструкција ТС 35/10 kV "Стублине"
- Припрема ТС 35/10 kV "Ратари" за интеграцију са системом даљинског управљања
- NEV 35 kV "Београд 10-Ратари"
- Санација NEV -а 35 kV "Јабучје - Стублине РТБ"
- Расплет 35 kV и стављање ван погона ТС "Звечка"
- Реконструкција НКВ 328 Умка-Барич

Електроенергетски објекти 10кВ и 1кВ
- Уклапање ТЦ 35/10 kV "Стублине " у 10 kV мрежу
- Надземни вод од 10/0,4 kV Барич, Баричка река до ТС 10/04 kV М.Моштаница
- Уровци, код Војске, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Уровци, Шабачки пут, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Барич, Језерски пут, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Звечка, Радована Стублинчевића, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Барич, Обреновачки пут 157, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Пироман, Мирковић крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Ушће, насеље ТЕНТ, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Трстеница, Милосављевића крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Обреновац насеље "Шљивице" изградња МБТС 10/04 kV 630 kVA
- Пирома, Милутина Ераковића 54, изградња СТС 10/04 kV 400 kVA
- Скела, Савска, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Трстеница, Бирчанина крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Ушће, Орнице, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Барич, Томића крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Трстеница, преко баре, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Ратари, угао ул. Ратарске и Шабачког пута, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Ушће, Ђотуновића крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Скела, Драгојловића крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Обреновац, Јасенак, Сенића крај, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Обреновац , Колубарска, изградња МБТС 10/04 kV 630 kVA
- Реконструкција и измештање надземног вода (Изван ћелија 7 из ТС Обреновац) од 

ул. Рваћанске до индустријске зоне
- Реконструкција и измештање надземног вода (Изван ћелија 8 из ТС Обреновац) од 

ул. Рваћанске до ул. Д. Марковића
- Дражевац, Лукића крај 2 део, изградња СТС 10/04 kV 250 kVA
- Обреновац, Мала раба, изградња СТС 10/04 kV 400 kVA
- Обреновац, Дражевац, Лукића крај, изградња СТС 10/04 kV 400 kVA
- Пољане, Ћосића крај, изградња СТС 10/04 kV 160 kVA

- Топлификација

- Пројекат магистрале III
- Пројекат замене постојеће вреловодне мреже
- Пројекат санације преградне арматуре вреловода



- Пројекат санације изолације надземног вреловода
- Регионални пројекат гасификације (идејни пројекат)

• Водоснабдевање

Фабрика воде Забрежје
- Бушење истражних бушотина и израда Елабота и Пројеката о стању бунара -  3 

бунара
- Ремонт појединих делова рени бунара у фабрици воде на Забрежју
- Наставак инвестиција на изради Елабората о резервама подземних вода
- Механичко-хемијска регенерација 12 бунара
- Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре (3ком)
- Санација и радови на постројењу за прераду воде у фабрици воде на Забрежју
- 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

Фабрика воде Барич
- Радови у фабрици воде "Барич" (у Сали за припрему хемикалија, машинској хали, 

на резервоарима питке воде, радови на сервисирању опреме

Изградња водоводних мрежа
- Наставак радова на изградњи регионалног водовода, изградња примара, секундара, 

хидротехничких  објеката  на  водоводној  мрежи  Грабовац  и  Стублине  и 
реконструкција хидротехничких објеката (I и II висинска зона - резервоар Грабовац, 
хлорна ст., хидростаница).

- Наставак изградње примара, секундара, прикључака и хидротехничких објеката на 
водоводној  мрежи  Дражевац,  Баљевац,  Конатице,  реконструкција  потребних 
хидротехничких објеката.

- Изградња водоводне мреже за излетиште Забран
- Изградња секундара и прикључака, Обреновац, Колубарска, 600m
- Изградња секундарне  водоводне  мреже  у  Звечкој,  ул.  Чеде  Тодоровића  са 

регионалног 2.700m
- Изградња секундарне мреже, Дражевац-Пољане 1.900m

Санација водоводних мрежа
- Санација цевовода  и прикључака у циљу реализације водоснабдевања Дражевца, 

Конатица, Баљевца и Пољана
- Санација цевовода и прикључака Барич (Аце Тешића, Колубарска, Вука Караџића, 

Устаничка)
- Санација цевовода АЦЦ Ø 100 и прикључака, АА. Симовића, између кула
- Санација комплетне инфраструктуре водовода и канализације у ул. М. Обреновића 

(I фаза)
- Санација  цевовода  и  прикључака,  Обреновац  (старо  игралиште,  Краља Петра  I 

-Карађорђева, Карађорђева, Старо игралиште-Вука Караџића)

Реконструкција водоводних мрежа
- Реконструкција  цевовода  и  прикључака,  Барич  (Београдска,  Баричка  река,  Хидр. 

Моштаница-Караула)



- Реконструкција  цевовода  и  прикључака,  Обреновац  (Карађорђева,  Старо 
игралиште-Краља Александра)

- Израда пројеката за изградњу, реконструкцију и санацију водоводне мреже
- Изградња водоводне мреже у Кнез Михаиловој
- Изградња водоводне мреже у Краља Александра
- Изградња водоводне мреже на Новом гробљу
- Насеље Сава - блок Б

• Канализација
- Израдом Генералног  пројекта  канализације  за  употребљене  воде  Обреновца, 

Генералног  пројекта  кишне  канализације  Обреновца, Генералног  пројекта  и 
Претходне  студије  оправданости  постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода 
створили би се услови за реализацију циља заштите животне средине

- Изградња фабрике за пречишћавање вода

Изградња канализационих мрежа
- Изградња  секундарних  прикључака  фекалне  канализације  дуж  леве  стране 

Ваљевског пута
- Изградња фекалне канализације, Рвати (Купиначка)
- Изградња фекалне канализације, Забрежје (Савска)
- Изградња секундара фекалне канализације, Забрежје (I.Б.Бањске, Савска)
- Изградња прикључака на фекалну канализацију, за ППВ Забрежје

Санација канализационих мрежа
- Санација главног фекалног колектора
- Санација  фекалне  канализације  са  прикључцима  и  шахтама  (стари  суд  -  јавни 

паркинг код дома ЈНА, насеље Циглана)
- Санација секундара фекалне канализације за зграду у ул В. Караџића
- Санација фекалне канализације са прикључцима и шахтама, Немањина-Гај II

Реконструкција канализационе мреже
- Реконструкција електро опреме са набавком материјала за аутоматско управљење 

и даљинско командовање (ФЦС Забран и Војска)
- Реконструкција ФЦС "Забран", II МЗ и Војска
- Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу
- Израда пројеката за изградњу, реконструкцију и санацију канализационе мреже

• Управљање комуналним отпадом
- Регионално  управљање комуналним отпадом за  11  општина  Колубарског  округа 

(обухвата формирање регионалне депоније,  трансферних центара,  инсеминатора 
итд)

- Проширење капеле на новом гробљу у Обреновцу

2. Пројекти у области економског развоја

• Пројекти из области пољопривреде 
- Заштита животне средине - Едукација везана за смањење загађења земљишта и 

вода 



- Едукација произвођача - Стицање нових знања и њихово увођење у праксу 
- Демонстрационе фарме – Развој фарми ради упознавања са новим технологијама
- Пројекат унапређења сарадње са стручним и научно-истраживачким институцијама 
- Пројекат оснивања и успостављања школе као едукативног центра 
- -Пројекат јачања постојећих и формирања нових удружења и задруга као подстицај 

произвођачима за специјализацију производње 
- Формирање Центра за развој пољопривреде - Агробизнис центра
- Формирање саветодавне и матичне службе
- Пројекат увођења нових система квалитета и њихово увођење у праксу
- Пројекат подстицаја за отварање мини прерадних капацитета 
- Пројекат едукације у области промоције, пласмана, брендирања 
- Пројекат градске општине за унапређење и развој сеоске инфраструктуре 
- Пројекат проширења делатности сточне пијаце
- Пројекат развоја кванташке пијаце
- Пројекат формирања машинских прстенова 

• Пројекти из области производних и услужних делатности  
- Бизнис инкубација
- Формирање кластера
- Формирање едукативних активности у циљу јачања предузетништва
- Формирање нових индустријских зона
- Изградња комплекса бање у Обреновцу
- Пројекат изградње марине у обреновачком излетишту Забран
- Пројекат уређена канала Купинац кроз Обреновац
- Наутички центар – речна марина на Забрежју

3. Пројекти у области развоја институција
- Увођење “Система 48” и успостављање „Call centra”
- Увођење софтвера за оцену кредитне способности
- Унапређење рада локалног невладиног сектора
- Унапређење рада здравствених установа
- Унапређење рада школских установа
- Реконструкција Биоскопа Палеж



ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ



Кратак опис одабраних пројеката

1. Пројекти из области инфраструктуре

Назив пројекта Путни правци: Ваљевски пут – Шабачки пут – Мост на Сави

Кратак опис пројекта

Предмет пројекта је изградња нове путне везе између регионалног пута Р-
101, Обреновац-Уб-Словац (Ваљево) и аутопута Београд-Шид (Коридор X) 
коришћењем  постојећег  моста  преко  Саве,  са  прикључним  краком  на 
регионални пут Р-267 у Бољевцима којим се остварује веза са Сурчином.

Са  општег  друштвеног  аспекта  реализацијом  пројекта  постићи  ће  се 
следећи позитивни ефекти:

- -  После  изградње  аутопута  Београд-Пожега,  преко  путне  везе  која  је 
предмет овог пројекта биће остварена квалитетна веза овог новог аутопута 
са аутопутем Београд-Шид и са аутопутем Београд-Нови Сад

- - Постојећи регионални пут Р-101, који тренутно завршава као слепи пут 
испред реке  Саве,  биће природно повезан на аутопут Београд-Шид код 
постојеће  старе  петље  Добановци  чиме  ће  се  комплетирати  део 
регионалне путне мреже Србије који су у надлежности ЈП Путеви Србије

- -  Смањиће  се  саобраћајно  оптерећење,  а  самим тим  побољшаће  се  и 
услови одвијања саобраћаја дуж постојећег  регионалног  пута Р-153а од 
Сурчина до Новог Београда

- -Грађани  градских  општина Обреновац  и  Сурчин  оствариће  тесну 
привредну и економску сарадњу

- -  Градске  општине  Обреновац  и  Сурчин  биће  на  квалитетан  начин 
повезане  са  аутопутем  Београд-Шид  а  самим  тим  и  са  градским 
општинама Београда

Циљеви Скраћење дужине пута, смањење времена путовања, смањење трошкова 
експлоатације возила, повећање поузданости саобраћаја, подизање нивоа 
услуге, подстицање привредног развоја и запошљавања,итд.  

Власник пројекта Регионални пројекат

Процењени временски 
распоред имплементације

2009-2010 

Процењени трошкови, 
динари

1.682.000.000,00

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

504.600.000,00 из буџета града 
Београда

1.177.400.000,00 из НИП-а

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници  општина:   Обреновац,  Сурчин,  Коцељева, Владимирци, 
Пећинци и  Уб

Очекиване користи Скраћење дужине пута, смањење времена путовања, смањење трошкова 
експлоатације возила, повећање поузданости саобраћаја, подизање нивоа 
услуге, подстицање привредног развоја и запошљавања,итд.  

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта ТЕ "НИКОЛА ТЕСЛА Б" – II фаза, Изградња блока Б3 укупне снаге до 
800 МW

Кратак опис пројекта

У циљу даљег развоја и изградње електроенергетског система у оквиру ЈП 
"Електропривреда Србије",  указала се потреба за изградњом савремено 
конципираног  блока,  са  најповољнијим  параметрима  за  расположиве 
услове и ограничења локације.

Блок  Б3  ТЕ  „Никола  Тесла“  је  предвиђен  као  кондензациони,  проточно 



хлађен речном водом који  углавном треба да  буде ангажован у  оквиру 
електро-енергетског  система  Србије  и  то  у  базном  делу  дијаграма 
оптерећења.  Прорачунска  снага  Блока,  износи  744МW  на  стезаљкама 
генератора,  а очекивана излазна снага на мрежи 686МW. Блок ће бити 
прикључен на електро-енергетски систем на напонском нивоу 400kV, преко 
далековода  и разводног  постројења  „Младост“,  удаљеног  око  9км  од 
Електране.

Угаљ  ће  се  из  колубарских  копова  за  потребе  блока  Б3  допремати 
железничким транспортом, слично као и за постојеће блокове Б1 и Б2. При 
томе  ће  се  користити  постојећи  транспортни  капацитети  и железничка 
инфраструктура  ЈП  ТЕ  „Никола  Тесла“  уз  неопходну  доградњу  и 
проширење, ради остварења транспорта додатних количина угља који ће 
се  сагоревати  у  блоку  Б3.  Композиције  са  угљем  ће  се  истоварати  у 
пријемни бункер у оквиру истоварне станице, сличне оној која постоји за 
блокове Б1 и Б2, и одатле усмеравати, или према котловским бункерима 
или на складиште угља поларног типа.

За  испуштање димног  гаса  у  атмосферу  користиће  се  носећа бетонска 
конструкција постојећег димњака, заједничка за све блокове при чему ће, 
за блок Б3, бити уграђена посебна димоводна цев. Пре испуштања кроз 
димњак, димни гас ће се пречишћавати у електрофилтарском постројењу 
за контролу честичног загађења, и затим у постројењу за одсумпоравање 
димних гасова (ОДГ), које омогућава контролу емисије СО2.

Циљеви Побољшање и повећање производње електричне енергије  

Власник пројекта Пројекат Републичког значаја

Процењени временски 
распоред имплементације

Процењени трошкови, 
динари

69.882.621.680

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници РС

Очекиване користи Побољшање и повећање производње електричне енергије 

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Регионално управљање комуналним отпадом за 11 општина 
Колубарског округа

Кратак опис пројекта

Иницијатива  општина  Колубарског  округа:  Ваљево,  Лајковац,  Љиг, 
Мионица,  Осечина  и  Уб,  коју  су  подржале  и  општине  Коцељева, 
Владимирци,  Обреновац,  Барајево  и  Лазаревац резултирала  је 
Споразумом  о  заједничком  управљању  отпадом.  Регион  за  управљање 
комуналним отпадом чини 11 општина. Обухвата површину од 4.076 км² и 
има укупно 382.340 становника. Већи део територије Региона представља 
рурално подручје, али велика већина од укупног броја становника живи у 
градовима – општинским центрима. 

Регионална депонија за Колубарски регион ће бити лоцирана у откопном 
пољу,  на  подручју  Колубарског  лигнитског  басена по  завршетку  његове 
експлоатације.  На њој ће се одлагати отпад који  нема својства опасних 
материја, а који се не може у виду секундарне сировине даље користити.  

 Регионални центар за управљање отпадом обухватиће: прихват сортираног 
и  несортираног  отпада,  сепарацију  отпада  у  регионалном  постројењу  за 
рециклажу,   одлагање  отпада,  компостирање,  рециклажу  грађевинског 
отпада и централно рециклажно двориште. 



Циљеви Заштита животне средине

Власник пројекта Регионални пројекат 11 општина

Процењени временски 
распоред имплементације

2009-2010

Процењени трошкови, 
динари

Учешће Обреновца у пројекту око 4 мил.ЕУР (укупна вредност 20 мил. 
ЕУР)

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

504.600.000,00 из буџета града 
Београда

1.177.400.000,00 из НИП-а

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници  општина:  Ваљево, Осечина, Мионица,  Лазаревац, Љиг, 
Обреновац, Коцељева, Владимирци, Барајево, Лајковац и Уб 

Очекиване користи Рециклажа отпада,  адекватно одлагање преосталог  отпада,  формирање 
инсеминатора  

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Фабрика за пречишавање отпадних вода

Кратак опис пројекта
- Све  сакупљене  отпадне  воде  са  територије  Градске  општине  ће  бити 

дистрибуиране у Фабрику за пречишавање отпадних вода, одакле ће се 
хемијски пречишћена вода испуштати у Колубару.

-

Пројекат је представљен као решење Генералног пројекта канализације за 
употребљене воде Обреновца и Генералног пројекта кишне канализације 
Обреновца (Пројекат система за каналисање кишних вода и система за 
каналисање употребљених вода). Пројектом ће бити обухваћено подручје 
ГУП-а проширено по насељима која су по постојећим плановима укључена, 
или  планирана  за  укључење  у  јединствен  систем  јавне  канализације 
Обреновца.

Након усвајања овог Генералног пројекта следи израда остале пројектне 
документације  (Идејни  и  Главни  пројекти)  за  примарну  и  секундарну 
канализацију Обреновца и планирана насеља.

Циљеви Сакупљање и пречишавање отпадних вода   

Власник пројекта ГО Обреновац

Процењени временски 
распоред имплементације

2009- 2011 

Процењени трошкови, 
динари

240.000.000

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници и предузећа на територији градске општине Обреновац

Очекиване користи Заштита животне средине и смањење загађења река отпадним водама

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац



Назив пројекта Изградња регионалног водовода

Кратак опис пројекта

Изградњи  регионалног  водовода,  примара,  секундара,  хидротехничких 
објеката  на  водоводној  мрежи  Грабовац  и  Стублине  и  реконструкција 
хидротехничких објеката (I и II висинска зона - резервоар Грабовац, хлорна 
ст., хидростаница). 

Циљеви Прикључење  и  побољшање  снабдевености  предузећа  и  домаћинстава 
хемиjски исправном водом за пиће   

Власник пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац

Процењени временски 
распоред имплементације

2009-2012 

Процењени трошкови, 
динари

290.000.000

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници и предузећа на територији општине Обреновац

Очекиване користи Побољшање снабдевености хемиjски исправном водом за пиће

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Изградња примара, секундара, прикључака и хидротехничких објеката 
на водоводној мрежи Дражевац, Баљевац, Конатице

Кратак опис пројекта

Изградња примара, секундара, прикључака и хидротехничких објеката на 
водоводној  мрежи  Дражевац,  Баљевац,  Конатице,  реконструкција 
потребних хидротехничких објеката. 

Циљеви Прикључење  и  побољшање  снабдевености  предузећа  и  домаћинстава 
хемијски исправном водом за пиће   

Власник пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац

Процењени временски 
распоред имплементације

2009-2011 

Процењени трошкови, 
динари

150.000.000

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници и предузећа на територији градске општине Обреновац

Очекиване користи Побољшање снабдевености хемијски исправном водом за пиће

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац



Назив пројекта Пројекат изградње магистрале III

Кратак опис пројекта

Изградњом магистрале  III  омогући  ће  се  прикључење  преосталог  броја 
домаћинстава на топловодну мрежу 

Циљеви Снабдевеност домаћинстава топлотном енергијом   

Власник пројекта ЈКП „Топловод“ Обреновац

Процењени временски 
распоред  Имплементације

2009-2012

Процењени трошкови, 
динари

                                                   1.600.000.000

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Становници и предузећа на територији градске општине Обреновац

Очекиване користи Побољшање снабдевености топлотном енергијом

Стање припреме пројекта Реализација у току

Контакт ГО Обреновац

2. Пројекти у области економског развоја
2.1. Пројекти из области пољопривреде

Назив пројекта Едукација произвођача – Стицање нових знања и увођење у праксу 

Кратки опис пројекта

У  Градској  општини  постоји  процес  едукације  који,  међутим,  није 
организован и у доста случајева не одговара потребама произвођача. 

У  наредном  периоду  је  потребно  успоставити  стални  процес  едукације 
пољопривредних произвођача, на начин који је прихватљив и разумљив, и 
са  темама  које  су  од  интереса  за  произвођаче.  Због  тога  је  потребно 
организовати кратку анкету ради дефинисања најважнијих тема и области 
за пољопривредне произвођаче. 

На  основу  резултата  анкете  потребно  је  израдити  програм  едукације 
односно дефинисати теме, време и место предавања, најбоље предаваче, 
и конципирати пројекат према МПВШРС. 

Предавања, радионице, практични тренинзи, зимске школе итд. се морају 
одржавати у селима, и по могућству на пољима и у шталама, како би се 
предавања искористила и као саветодавни рад на терену. 

Стални процес едукације треба да обухвати и мале и велике произвођаче.

Значајну  помоћ  у  едукацији  пружају  произвођачи  семена  и  садног 
материјала, механизације, опреме и сл. У наредном периоду је пожељно 
да се промотери семена, садног материјала, механизације, опреме и сл. 
организовано позивају у Обреновац, одређеног дана, како би произвођачи 
могли да добију додатна сазнања на једном месту, и у току истог дана. 
Општина  овакво  окупљање може  посебно  да  промовише као  нпр.  „Дан 
пољопривреде“ и повеже са другим пољопривредним дешавањима (нпр. 
изложба стоке).

Циљеви Стицање нових сазнања и њихово увођење у праксу 

Власник пројекта Канцеларија за помоћ пољопривреди

Пољопривредна удружења

Процењени временски 
распоред имплементације

Стална активност 



Процењени трошкови, 
динари

Предавачи

255.000,00

Организација

510.000,00

Остали трошкови

40.000,00

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Произвођачи семена, 
садног материјала и сл.

76.500,00

Општински допринос

364.250,00

МПВШРС – пројекти 
посебне намене

364.250,00

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Ратари  –  6  предавања  (трошак  произвођача  семена,  механизације  и 
опреме)

Воћари – 6 предавања

Повртари  –  6  предавања  (трошак  произвођача  семена,  механизације  и 
опреме)

Удружење пчелара – 3 предавања

Удружење овчара Обреновац – 3 предавања

Удружење одгајивача сименталских говеда – 3 предавања

Одгајивачи свиња – 3 предавања

Очекиване користи Подизање нивоа и квалитета производње кроз имплементацију добијених 
сазнања

Стање припреме пројекта Спровести кратку анкету међу произвођачима

Припремити пројекат за МПВШРС – Пројекти посебне намене

Контакт Славица Ивановић, Канцеларија за помоћ пољопривреди

Назив пројекта Јачање постојећих и формирање нових удружења и задруга као 
подстицај произвођачима за специјализацију производње

Кратки опис пројекта

Задругарство  представља  шансу  за  бржи  развој  индивидуалних 
домаћинстава  која  кроз  задругарство  остварују  свој  интерес.  У  општини 
Обреновац постоји неколико  слабих удружења.  Највећи значај  се придаје 
новооснованом  Удружењу  одгајивача  сименталске  расе  „Посавина-
Обреновац“. Градска општина сем помоћи постојећим удружењима треба да 
иницира и помогне формирање нових удружења.

Улога Градске општине у овом процесу се огледа у подстицању иницијалних 
састанака  пољопривредних  произвођача  на  којима  би  се  представиле 
предности  и  нужност  удруживања,  техничкој  и  финансијској  асистенцији 
произвођачима код регистрације и формирања задруга и удружења. 

У почетном периоду овим удружењима ће бити неопходна финансијска  и 
техничка  помоћ.  Најефикаснија  помоћ  градске  општине би се огледала у 
формирању заједничке канцеларије за рад свих пољопривредних удружења, 
њеном  опремању,  изради  промотивних  материјала,  и  запошљавању  два 
инжењера пољопривреде (сточарског и ратарско-повртарског смера) који би 
били задужени за свакодневни рад.

Циљеви Циљ је ојачати тржишну и производну позицију фармера 

Власник пројекта Постојећа удружења, пољопривредни произвођачи, ГО Обреновац 

Процењени временски 
распоред имплементације

2009-2010. година

Оперативни трошкови по 
удружењу, динара

Процењени трошак 
оснивања

10.000,00

Оперативни трошак – 
иницијални састанци

15.000,00

Набавка опреме 

Претпоставка је  да 
постоји канцеларија 

-  Опрема (телефон, факс, 
компјутер,  скенер, 
столови итд.) 

500.000,00

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Општински допринос
канцеларија
500.000,00 динара - опремање канцеларије
25.000,00 динара по основаном удружењу



Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Пољопривредна удружења, пољопривредни произвођачи

Очекиване користи Два запослена

Пољопривредни произвођачи  имају  центар  за  добијање  информација, 
пружање помоћи итд. 

Пољопривредним удружењима су створене претпоставке за успешан рад

Стање припреме пројекта - 

Контакт ГО Обреновац, Канцеларија за помоћ пољопривреди

Назив пројекта Формирање Центра за развој пољопривреде – Агробизнис центра (АБЦ)

Кратки опис пројекта

У постојећим условима најефикаснија и најекономичнија општинска помоћ би 
се  огледала  у  подршци  оснивању  Центра  за  развој  пољопривреде.  Овај 
центар би био седиште пољопривредих удружења, општински информациони 
центар, центар за помоћ пољопривредницима, прерађивачима итд. 

Рад  Центра  би  се  финансирао  из  општинског  буџета  и  комерцијалних 
активности  са  циљем  да  се  временом  постигне  потпуна  финансијска 
самосталност. 

У другој  фази развоја,  Центар би требао да преузме послове матичења и 
саветодавне службе, конципирања пројеката према различитим донаторима 
и инвеститорима итд. 

У наредном периоду је потребно израдити оперативни план рада АБЦ-а који 
ће дефинисати потребан број запослених, почетне активности АБЦ-а, начин и 
временски рок постизања финансијске одрживости центра, власништво над 
АБЦ-ом итд. 

Уз израду оперативног плана потребно је одредити и опремити канцеларију/е 
АБЦ-а,  штампати  промотивне  и  информативне  материјале,  запослити 
најмање два инжењера пољопривреде. 

Циљеви Кооридинирани развој пољопривреде из једног, заједничког, центра 

Власник пројекта Удружења и задруге, произвођачи, ГО Обреновац  

Процењени временски 
распоред имплементације

Година 1

- Формирање АБЦ-а

- Промоција АБЦ-а

Година 2

-  Промоција 
АБЦ-а

-Рад  на 
финансијско
ј одрживости 
АБЦ-а

Година 3

-Рад  на  финансијској 
одрживости АБЦ-а

-Увођење  нових 
активности у рад АБЦ-а

Оперативни трошкови Процењени капитални трошак 

Претпоставка је  да  општина 
обезбеђује простор за рад. 

-  Опрема  (телефон,  факс, 
компјутер, скенер, столови итд.) 

500.000,00

Годишњи оперативни  трошак  (плата, 
порези,  струја,  вода,  телефон,  грејање, 
путовања...)

850.000,00-900.000,00  динара  по 
запосленом

Финансирање годишњих 
оперативних трошкова 

 Општински буџет   50%  Комерцијалне активности АБЦ-а  50%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Пољопривредни произвођачи из градске општине Обреновац

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр.  радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Два запослена

Пољопривредни произвођачи  и  удружења  имају  центар  за  добијање 
информација, пружање помоћи итд.

Удружења имају створене претпоставке за успешан рад

Постоји центар за конципирање пољопривредних пројеката 

Постоји информативни центар за потенцијалне инвеститоре, купце, донаторе 
итд. 

Постоји иницијални центар за формирање саветодавне и сопствене матичне 
службе

Контакт ГО Обреновац,  Канцеларија  за  помоћ  пољопривреди у  сарадњи  са 
пољопривредним удружењима



Назив пројекта Увођење нових система квалитета и њихова примена у пракси

Кратки опис пројекта

Прерадни  капацитети  у  градској  општини  Обреновац  углавном  немају 
уведене  системе  квалитета  попут  HACCP сертификата  и  ISО стандарда. 
Стандарди квалитета су предуслов за извоз производа. Увођење система 
квалитета  је  захтев  великих  купаца пољопривредних  производа у  Србији 
(нпр.  велики  ланци  супермаркета).  Додатно,  законским  прописима  у 
припреми одређени прерађивачи (нпр. кланице) ће морати да имају ХАЦЦП 
сертификат.

Помоћ Градске општине се огледа у организовању тренинга и радионица за 
прерадне  капацитете  на  којима  ће  се  они  упознати  са  стандардима  и 
захтевима  различитих  система  квалитета  као  и  процедуром  за  њихово 
успостављање.  Потребно  је  пружити  снажну  подршку  прерадним 
капацитетима у пријави и изради HACCP планова. 

Основне  трошкове  у  овој  активности  треба  да  сносе  заинтересовани 
прерадни капацитети,  МПВШРС,  СИЕПА и  различити  донатори  (нпр.  Бас 
пројекат).

Циљеви Увођење стандарда квалитета у обреновачке прерадне капацитете 

Власник пројекта Прерадни капацитети у ГО Обреновац, 

Канцеларија за помоћ пољопривреди

Процењени временски 
распоред имплементације

 Година 1

-Упознавање  са 
системима квалитета

 Година 2

-Упознавање  са 
системима квалитета

-Пријава  и  израда 
ХАЦЦП планова

-Добијање  ХАЦЦП  и 
ИСО стандарда

 Година 3

-Пријава и израда ХАЦЦП 
планова

-Добијање ХАЦЦП и ИСО 
стандарда

Процењени трошкови 
увођења ХАЦЦП стандарда 
по прерадном капацитету

Процењени капитални трошак

450.000,00-600.000,00

Предложени финансијски 
аранжман 

 Финансирање из донације
 (МПВШРС )

50%

 Прерадни капацитети

50%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Прерадни капацитети

Очекиване користи Подизање квалитета производа; 

Боља организација радног процеса; 

Лакше пословање; 

Стварање претпоставки за извоз производа

Стање припреме пројекта ГО треба да промовише увођење система квалитета 

Контакт Канцеларија за помоћ пољопривреди

Назив пројекта Развој кванташке пијаце

Кратки опис пројекта

Највећи проблем пољопривредних произвођача, посебно воћара и повртара, 
је  отежан  пласман  производа.  Воћари  и  повртари  имају  проблема  са 
пласманом производа на кванташкој пијаци и зеленим пијацама у Београду. 
Зелена  пијаца  у  Обреновцу  је  малог  капацитета.  Положај  Обреновца  је 
идеалан за формирање сталне, уређене, и финансијски успешне кванташке 
пијаце. Овој пијаци би требали да гравитирају купци из околних београдских 
општина. 

Циљеви Олакшан пласман пољопривредних производа по максималним ценама 

Власник пројекта Градска пштина Обреновац



Процењени временски 
распоред имплементације

 Година 1

-Израда  планова  и 
прикупљање докуме.

 Година 2

-Радови  на 
формирању 
кванташке пијаце

-Промоција  кванташке 
пијаце

 Година 3

-Формирање  продуктивне 
берзе

-  Увођење  садржаја  који 
не  постоје  на  постојећим 
кванташким пијацама

Оперативни трошкови Студија  изводљивости  и  бизнис  план  ће  дефинисати  тачне  трошкове 
успостављања кванташке пијаце

Предложени финансијски 
аранжман 

Буџет ГО Обреновац, средства НИП-а, ЕУ финансирани ИПА пројекти

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Воћари и повртари из Обреновца и околних општина

Купци пољопривредних производа 

Очекиване користи Олакшан пласман пољопривредних производа по максималним ценама,

Повећан општински буџет

Нова радна места 

Стање припреме пројекта Потребно је урадити студију изводљивости и бизнис план рада пијаце. 

Неопходно је  прикупити  потребну  документацију  и  ускладити  је  са 
општинским урбанистичким планом

Контакт ГО Обреновац, Канцеларија за помоћ пољопривреди

Назив пројекта Формирање машинских прстенова

Кратки опис пројекта

Машински паркови и прстенови су познати вид удруживања произвођача у 
циљу јефтиније и ефикасније производње. 

Шведска владина агенција за помоћ (СИДА) имплементира пројекат развоја 
млекарства на југу Србије (пројекат „Река Млека“) у коме је изузетни успех 
имала акција формирања машинских прстенова у сарадњи са општинским 
руководствима. 

Основне активности се огледају у формирању акционих група по селима које 
дефинишу потребе у механизацији, правни основ сарадње унутар акционе 
групе  као  и  начин  коришћења  добијене  механизације.  Након  потпуног 
формирања акционе групе подноси се захтев општини за суфинансирањем 
набавке механизације. 

Градска општина одабира једну до две акционе групе којима се финансијски 
помаже.  Градска општина подржава набавку механизације са 5.000-10.000 
Еура уз обавезно суфинансирање акционе групе. 

Циљеви Подизање нивоа производње уз смањење производних трошкова 

Власник пројекта Канцеларија за помоћ пољопривреди, месне заједнице, акционе групе 

Процењени временски 
распоред имплементације

Једна до две акционе групе годишње добијају захтевану машину, опрему и 
сл.

Процењени трошкови Процењени капитални 
трошак

850.000,00

Годишњи оперативни 
трошак

-

Годишњи трошак 
одржавања

-

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

 Општински допринос

50-70%

 Самодоприноса 
акционе групе 

Мин. 30%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Мали и средњи пољопривредни произвођачи са непотпуном механизацијом 

Очекиване користи Повећана производња, 

Смањени трошкови производње

Развој заједништва



Стање припреме пројекта Дефинисати услове и процедуру за добијање подстицаја 

Контакт градска општина Обреновац, Канцеларија за помоћ пољопривреди,

Назив пројекта Пројекат подстицаја за  отварање мини прерадних капацитета

Кратки опис пројекта

Произвођачи  у  Обреновцу  углавном  продају  робу  у  свежем  стању.  Не 
поклања  се  превелика  пажња  паковању,  калибрирању  и  сл.  У  наредном 
периоду посебно треба стимулисати подизање малих прерадних капацитета 
у власништву удружења (паковање, хлађење, сецкање и сушење производа) 
која могу допринети повећаној вредности производа. 

У свету, али и код нас, су познати примери удруживања произвођача ради 
набавке машина које могу допринети бољем квалитету и већој вредности 
производа. 

Основне активности се огледају у формирању акционих група по селима које 
дефинишу потребе у опреми и машинама, правни основ за сарадњу унутар 
акционе  групе  и  начин  коришћења  добијене  опреме.  Након  потпуног 
формирања акционе групе подноси се захтев општини за суфинансирањем 
набавке опреме/механизације. 

Градска општина одабира једну до две акционе групе којима се финансијски 
помаже уз обавезно суфинансирање акционе групе.

Градска општина, такође, може да помогне акционим групама у прикупљању 
документације и пружању правне и техничке помоћи. 

Циљеви Стварање  додатне  вредности  производа  и  отварање  нових  тржишта  за 
пољопривредне производе 

Власник пројекта Приватна  иницијатива,  пољопривредна  удружења,  Канцеларија  за  помоћ 
пољопривреди,  Канцеларија  за  помоћ  малим  и  средњим  предузећима, 
Комисија за пољопривреду градске општине Обреновац  

Процењени временски 
распоред имплементације

Једна до две акционе групе годишње добијају захтевану машину, опрему и 
сл.

Процењени трошкови Процењени капитални 
трошак

850.000,00

Годишњи оперативни 
трошак

-

Годишњи трошак 
одржавања

-

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Мали и средњи пољопривредни произвођачи

Пољопривредна удружења

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр.  радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Већа запосленост, 

Стварање додатне вредности производа, 

Отварање нових тржишта за пољопривредне производе, 

Развој заједништва

Стање припреме пројекта Дефинисати услове и процедуру за добијање подстицаја

Контакт Комисија  за  пољопривреду градске  општине  Обреновац,  Канцеларија  за 
помоћ пољопривреди

Назив пројекта Заштита животне средине – Едукација везана за смањење загађења 
земљишта и вода

Кратки опис пројекта У наредном периоду се очекују значајне промене прописа у области заштите 
животне средине. У неким областима пољопривреде и прераде ове промене 
ће захтевати значајне инвестиције и промену начина пословања (отпадне 
воде, емисије и имисије, јаме гробнице, лагуне, тешки метали у земљишту 
итд.).  Због  тога  је  пожељно  да  се  благовремено  изврши  едукација 
произвођача о захтевима који ће се ускоро поставити у производњи.       

Активности

Организација  предавања,  радионица и  тренинга  о  оптималним методама 
производње, са аспекта заштите животне средине

Промотивне активности 



Упознавање  са  другим  методама  производње  –  ЕуроГап,  органска 
производња итд.    

Циљеви Смањено загађење земљишта и вода 

Власник пројекта Канцеларија за помоћ пољопривреди 

Процењени временски 
распоред имплементације

Стална активност

Процењени оперативни 
трошкови на нивоу године

Процењени капитални 
трошак

Годишњи 
оперативни трошак

80.000,00

Годишњи трошак

 одржавања

160.000,00

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

 Општински допринос        50%         Пројекти  МПВШРС       50%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Сви становници Обреновца

Очекиване користи Брига о животном окружењу 

Смањено пољопривредно загађење

Стање припреме пројекта -

Контакт Канцеларија за помоћ пољопривреди

2.2. Пројекти из области производних и услужних делатности

Назив пројекта Организовање едукативних активности у циљу јачања предузетништва

Кратки опис пројекта

У  ГО Обреноваци  постоје  одређени  процеси едукације,  али се  овај  ниво 
организацијски мора поставити на знатно вишем нивоу. 

У  наредном  периоду  потребно  је  успоставити  стални  процес  едукације 
потенцијалних предузетника, на начин који је прихватљив и њима разумљив. 
Због  тога  је  потребно  организовати  кратку  анкету  ради  дефинисања 
најважнијих тема и области за пољопривредне произвођаче. 

На  основу  резултата  анкете  потребно  је  израдити  програм  едукације 
односно дефинисати теме, време и место предавања. 

Циљеви Стицање нових сазнања и њихово увођење у праксу 

Власник пројекта Удружење предузетника

Агенција за мала и средња предузећа

Процењени временски 
распоред имплементације

Стална активност 

Процењени трошкови, 
динари

Предавачи

255.000,00

Организација

510.000,00

Остали трошкови

40.000,00

Предложени финансијски 
аранжман, динара Општински допринос

364.250,00

Министарство 
економије и 

регионалног развоја
40.750,00

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Особе које су проглашене технолошким вишком

Млади

Очекиване користи Подизање нивоа запослености

Стање припреме пројекта Спровести кратку анкету међу потенцијалним корисницима услуга

Контакт ГО Обреновац



Назив пројекта Формирање бизнис инкубатора

Кратки опис пројекта

Међу  бројним  средствима  развоја  малих  и  средњих  предузећа,  бизнис-
инкубатори  представљају  једно  од  кључних.  Концепт  бизнис  инкубације 
представља најефикасније средство у пружању помоћи предузетницима који 
започињу нови бизнис и младим предузећима заснованим на иновацијама, 
помажући им да се одрже током осетљивог start  -  up периода. Примарна 
мотивација бизнис-инкубатора је да створи успешне фирме које ће бити у 
стању  да  напусте  инкубатор  као  финансијски  способне  и  самостално 
одрживе. Овако оспособљене фирме имају потенцијал за стварање нових 
радних  места,  ревитализацију  своје  околине,  да  комерцијализују  ризичне 
технологије и да ојачају како локалну тако и националну економију.

С  обзиром  на  тренутно  стање  и  ниво  развијености  МСП  сектора  у  ГО 
Обреновац, приступање пројекту оснивања бизнис инкубатора означава се 
као приоритет.

Циљеви Стварање  успешних  фирми  које  за  резултат  дају  бољу  тржишну 
позиционираност и смањење незапослених 

Власник пројекта Постојећа удружења, пољопривредни произвођачи, ГО Обреновац 

Процењени временски 
распоред имплементације

Година 1

- Формирање инкубатора

- Промоција инкубатора

Година 2

-Промоција 
инкубатора

-Рад  на 
финансијској 
одрживости

Година 3

-Рад  на  финансијској 
одрживости

-Увођење  нових 
активности  у  рад 
инкубатора

Оперативни трошкови  по 
удружењу, динара

Процењени капитални трошак 

Претпоставка је  да  општина 
обезбеђује простор за рад. 

-  Опрема  (телефон,  факс, 
компјутер,  скенер,  столови 
итд.) 

500.000,00

Годишњи оперативни  трошак  (плата, 
порези,  струја,  вода,  телефон,  грејање, 
путовања...)

850.000,00-900.000,00 динара по

запосленом

Предложени финансијски 
аранжман, динара 

Буџет Градске општине  50% Комерицјалне  активности  инкубатора 
50%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Представници МСП сектора

Очекиване користи Два запослена

Представници МСП  сектора  и  удружења  имају  центар  за  добијање 
информација, пружање помоћи итд.

Удружења имају створене претпоставке за успешан рад

Постоји центар за конципирање пројеката 

Постоји информативни  центар  за  потенцијалне  инвеститоре,  купце, 
донаторе итд. 

Постоји иницијални центар за формирање саветодавне и сопствене матичне 
службе

Стање припреме пројекта - 

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Формирање и развој кластера

Кратки опис пројекта

У  условима  отворене  конкуренције,  либералног  тржишта  и  процеса 
глобализације умрежавање привредних субјеката  и стварање општинског 
(регионалног)  идентитета  представља важан фактор  за  економски  развој 
општине  (округа).  Заједнички  наступ  на  тржишту,  смањење  трошкова 
набавке и производње као максимизација постојећих ресурса представљају 
основне разлоге за умрежавање предузећа

Кластери су географске концентрације међусобно повезаних привредних и 
других заинтересованих субјеката на одређеном (привредном) подручју,  а 
везује их оно што им је заједничко и што их допуњује.



Сходно  претходној  дефиницији,  као  и  тренутном  стању  МСП  сектора  у 
општини  Обреновац у  наредном периоду потребно је ићи ка реализацији 
пројекта формирања кластера и то на следећи начин:

 Усагласити интересе свих заинтересованих субјеката у ГО Обреновац 
(шта се жели, а шта не, шта се има и шта се нема)

 Сваки кластер да сагледа шта би могло бити доминантно у његовој 
понуди (специјализација)

 Градити идентитет поједине дестинације

 Подизати квалитет

 Штитити околину и подизати квалитет живота становништва 

 Направити детаљан план у којем ће се прецизирати шта поједини субјекти 
треба да ураде и којом динамиком

 Инсистирати да кључни људи, од општине па на доле, на тај документ 
ставе свој потпис у смислу прихватања обавеза али и одговорности да би 
се одређеном динамиком могло пратити ко је шта урадио, а шта не.

Циљеви Развој  МСП  сектора,  побољшање  опште  привредне  ситуације,  бољи 
стандард грађана 

Власник пројекта ГО Обреновац, привредни субјекти

Процењени  временски 
распоред имплементације

Година 1

Формирање 
Кластера

Промоција 
Кластера

Година 2

Промоција 
Кластера

Рад на 
финансијској 
одрживости

Година 3

Рад на финансијској одрживости

Увођење нових активности у рад 
кластера

Оперативни трошкови Процењени капитални трошак 

-Претпоставка  је  да  општина 
обезбеђује простор за рад. 

-Опрема  (телефон,  факс,  компјутер, 
скенер, столови итд.)  500.000,00

-Годишњи  оперативни  трошак 
(плата,  порези,  струја,  вода, 
телефон, грејање, путовања...)

850.000,00-900.000,00  динара  по 
запосленом

Предложени финансијски 
аранж.

Буџет ГО Обреновац, средства привредних субјеката

Очекивани корисници Сви привредни субјекти 

Очекиване користи Бржи развој МСП сектора

Побољшана укупна привредна ситуација

Већи животни стандард становништва 

Стање припреме пројекта Потребно је  на  нивоу  општине  иницирати  састанак  са  потенцијалним 
учесницима (привредним субјектима) где би се прецизирали будући облици 
сарадње.

Контакт ГО Обреновац 

Назив пројекта Пројекат изградње индустријске зоне

Кратки опис пројекта На територији  ГО  Обреновац тренутно постоји једна индустријска зона за 
чије  додатно  опремање  ове  године  добијена  су  и  средства  НИП-а. 
Просторним планом предвиђене су још три индустријске зоне. Тренутно су у 
процедури две, тј. тренутно се ради на сређивању власничких односа над 
земљиштем.

Циљеви Побољшање индустријског развоја

Власник пројекта ГО Обреновац 

Процењени временски 
распоред имплементације

Наредне три године (2010-2012.)



Процењени оперативни 
трошкови на нивоу године

Процењени капитални трошак

1.500.000. еур по индустријској 
зони

Годишњи 
оперативни 
трошак

Годишњи  трошак 
одржавања

Предложени финансијски 
аранжман  за  капиталне 
инвестиције 

 Општински допринос

50%

НИП

50%

Очекивани корисници МСП сектор

Очекиване користи Бржи индустријски развој

Раст животног стандарда

Повећање запослености становништва

Стање припреме пројекта Регулисање власничких односа над земљиштем, а затим израда пројектно 
техничке документације

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Изградња комплекса „Бања“ у Обреновцу

Кратки опис пројекта

Предмет пројеката је изградња бањског комплекса на локацији код хотела 
„Обреновац“.   Обреновац  поседује  извориште  бањске  воде,  која  се  може 
примењивати у сврху лечења: хроничних реуматских обољења и локалног 
апарата,  последица  остероартикуларногтрауматизма,  извесних  неуралгија, 
неких хроничних гинеколошких обољења, болести јетре и жучних путева. На 
локацији на којој се предвиђа изградња, ГО Обреновац је изузела земљиште 
од бивших власника, укњижила се као власник и урадила бушотину на око 
400м дубине. 

Циљеви Развој бањског туризма, повећање запослености

Власник пројекта ГО Обреновац, 

Процењени  временски 
распоред имплементације

15 месеци

Процењени трошкови 150.000.000. дин

Предложени финансијски 
аранжман 

Финансирања из Општинског 
буџета

50%

Финансирања из средстава НИП-а
министарство

50%

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Различите популације становништва

Очекиване користи Повећање запослености; Повећање животног стандарда; Развој Општине

Стање припреме пројекта Инвестиционо техничка и пројектна документација је завршена

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Пројекат изградње марине у обреновачком излетишту Забран

Кратки опис пројекта

Марина би била смештена у десној инудацији реке Саве. Територија целе 
марине  заузима  површину  од  1,36  хектара  (160м  x  85м),  а  површина 
акваторија је 0,92 хектара (140м x 66м). Пројектом је обезбеђена апсолутна 
независност  марине  и  снабдевање  свим  потребним  стварима. 
Инфраструктура  и  инсталације  су  пројектоване тако  да сасвим задовоље 
потребе  једне  марине  за  енергентима.  Пројекат  предвиђа  снабдевање 
водом,  нафтом,  канализацијом,  одношењем  смећа,  електроинсталације  и 
пратеће објекте. У циљу реализације, пројектом се предвиђа:

 Изградња плаже са природним парком Забран;

 Спортски  терени  (мали  фудбал,  тенис,  одбојка,  кошарка,  дечије 
игралиште);

 Марина  са  двостепеним  системом  коришћења  у  периоду  ниских  и 
високих вода (за укупно 100 чамаца) и пратећим садржајима: пумпе за 



точење горива, спуст за чамце и суви док за 12 чамаца;

 Уређење кампа (25 парцела 10м/10м);

 Природног кампа;

 Пешачких и бициклистичких стаза.

Циљеви Развој туризма 

Власник пројекта ГО Обреновац 

Процењени временски 
распоред имплементације

                                          2010.-2012.

Процењени трошкови Процењени  капитални 
трошак 650.000 еур

Годишњи  оперативни 
трошак

-

Годишњи  трошак 
одржавања

-

Предложени финансијски 
аранжман  за  капиталне 
инвестиције 

% Општински допринос % НИП Београд воде

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Различите групе становништва 

Очекиване користи Развој туризма,

Повећање животног стандарда

Стање припреме пројекта Постоји у  Просторном  плану,  али  још  није  урађен  идејни  план,  као  ни 
пројектна документација

Контакт ГО Обреновац

Назив пројекта Наутички центар – речна марина на Забрежју

Кратки опис пројекта

Идеја  о  планирању  наутичког  центра  –  речне  марине,  настала  је  кроз 
анализу трендова развоја и потенцијала на датој локацији. Пројекат показује 
једно  од  могућих  решења  у  развијеној  форми.  Приказани  садржаји 
проистекли  су  из  програма  савременог  наутичког  центра  базираног  на 
производњи наутичких пловила. Акценат је стављен на производњу и услуге, 
рекреацију  и  туризам.  Разноврсност  садржаја  обезбеђена  је  у  форми 
секундарног градског центра, али и наутичке дестинације од ширег значаја. 
Површина захваћене локације је око 2 хектара.

Циљеви Развој туризма, угоститељства и производња наутичких пловила

Власник пројекта ГО Обреновац  

Процењени временски 
распоред имплементације

2010-2012.

Процењени трошкови Процењени капитални трошак 2.500.000 еур

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр.  радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Развој туризма и угоститељства

Повећање запослености

Повећање животног стандарда

Стање припреме пројекта Урађено идејно решење

Контакт ГО Обреновац



Назив пројекта Пројекат уређења канала Купинац кроз Обреновац

Кратки опис пројекта

Пројекат је урађен од стране Института за водопривреду Јарослав Черни, 
Београд  2006.  год.  Канал  Купинац  егзистира  као  отворени  колектор  на 
целом  свом  току,  а  примарна  улога  је  у  сакупљању  површинских  вода. 
Решење  подразумева  реконструкцију  канала,  уређење  и  постављање 
неопходног мобилијара и изградње пешачких и бициклистичких стаза. 

ГО Обреновац уложила је 2 милиона еура у сређивање градског канала. 
Радови на  изградњи бициклистичких  и  пешачких  стаза  изводиће се  дуж 
леве обале канала, у укупној дужини од 1.900м. 

Циљеви Развој туризма, пољопривреде, инфраструктуре

Власник пројекта ГО Обреновац  

Процењени временски 
распоред имплементације

                                             2010.-2012.

Процењени трошкови Процењени капитални трошак  2.300.000 еур

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Мали и средњи пољопривредни произвођачи

Различите категорије становништва

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр.  радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Побољшање еколошких услова

Боља инфраструктура општине

Бољи пољопривредни потенцијал

Бољи туристички потенцијал

Стање припреме пројекта 

Контакт ГО Обреновац

3. Пројекти у области развоја институција

Назив пројекта Увођење „Система 48“ и успостављање „Call centra“

Кратки опис пројекта

СИСТЕМ 48 представља јединствен информациони систем којим се у року 
од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање 
општином и квалитетнијом контролом јавних предузећа. Обједињујући рад 
свих јавних предузећа у  ГО Обреновац, Систем 48 омогућава решавање 
проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и 
функционалан  начин  заснован  искључиво  на  техничким  подацима  и 
чињеницама. Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега 
лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа. 

ГО Обреновац би у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са 
грађанима, требала да успостави рад Call centra. Референту који брине о 
свим  примедбама  или  похвалама  служби  које  су  у  саставу  општине  и 
јавних  предузећа  чији  је  оснивач  општина  можете  се  обратити:  лично, 
телефоном,  поруком  коју  ће  забележити  говорни  апарат,  путем  СМС 
поруке, или преко портала општине. 

Основна полазишта и 
циљеви

Систем 48 пре свега унапређује рад јавно комуналних предузећа и тиме 
поспешује рад и позицију локалне самоуправе што омогућава привлачење 
инвестиција и отварање нових радних места.

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

ГО Обреновац.



Процењени временски 
распоред  Имплементације

 Година 1  Година 2  Година 3

Процењена  Имплементација 
пројекта и оперативни 
трошкови

Процењени капитални 
трошак (милион 

динара)

Годишњи  оперативни 
трошак  (милион 
динара)

Годишњи  трошак 
одржавања 

(милион динара)

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

 Финансирање 
из донације
 (Донатор)

 Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

 Општински 
допринос

 (Стање буџета)

 Други допринос 
(Институција, 

Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

 Приход од пореза  Општински трансфер 
(Субвенција)

 Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници 
(Циљне групе)

Сви грађани општине.

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или уштеде, 
бр. радних места, врста и 
ниво побољшаног квалитета 
живота итд.)

Један  од  резултата  Система  48  је  успостављање  јединствене  базе 
података јер сви захтеви грађана иду искључиво преко позивног Центра 
тако да се захтеви не могу изгубити или остати непримећени. Крајњи циљ 
је  унапређење  рада  система  комуналних  јавних  предузећа  што  ће  се 
позитивно одразити на побољшање квалитета живота свих грађана.

Назив пројекта Софтвер за оцену кредитне способности (Credit Ability Tool, CAT2)

Кратки опис пројекта

Софтвер за  оцену кредитне способности  представља усавршену,  и  за 
корисника једноставнију верзију модела ЦАТ1 који је дизајниран пре две 
године. Циљ новог софтвера је унапређење општинских капацитета за 
пројектовање буџета, као и помоћ потенцијалним повериоцима да боље 
оцене општинске капацитете за задуживање

Основна полазишта и 
циљеви

Софтвер за оцену кредитне способности штеди време и омогућава лакше 
и једноставније састављање вишегодишњих уравнотежених буџета.

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

ГО Обреновац

Процењени временски 
распоред  Имплементације

 Година 1  Година 2  Година 3

Процењена 
Имплементација пројекта и 
оперативни трошкови

Процењени капитални 
трошак

 (милион динара)

Годишњи оперативни 
трошак 

(милион динара)

Годишњи трошак 
одржавања 

(милион динара)



Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

% Финансирање 
из донације
 (Донатор)

% Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

% Општински 
допринос

 (Стање буџета)

% Други 
допринос 

(Институција, 
Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

% Приход од пореза % Општински 
трансфер (Субвенција)

% Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници

(Циљне групе)

Служба за буџет 

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр.  радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Брже и ефикасније састављање буџета. 

Стање припреме пројекта 
(тј. Студија о изводљивости, 
прелиминарна или финална 
израда, фактура о 
количинама, процена 
трошкова од стране 
инжињера, итд.)

Контакт особе
Адреса:
Телефон:
Е – маил:

Назив пројекта Унапређење рада локалног невладиног сектора

Кратки опис пројекта

Унапређење рада локалног невладиног сектора,  у смислу обезбеђења 
финансијских  средстава  и  решавања  проблема  радног  простора, 
захтева  удруживање  невладиних  организација  у  циљу  обезбеђења 
њихове боље комуникације, сарадње и заједничког наступа. Како би се 
боље  користили  екстерни  извори  финансирања  за  јачање  локалних 
капацитета, неопходно је повезивање локалних организација са другим 
организацијама  у  земљи  и  иностранству  како  би  се  унапредила 
комуникација, остварила боља сарадња и обезбедио заједнички наступ 
који  по  правилу  подразумева  и  компаративне  предности  приликом 
квалификација за потенцијалне пројекте. 

Основна полазишта и 
циљеви

Локалне невладине организације  се незнатним делом финансирају  из 
домаћих  извора  (локална  управа,  министарства,  сектор  привреде),  а 
највећим делом финансијска средства обезбеђују преко међународних 
организација које су у протеклом периоду пружале донаторску помоћ, а 
сада се све више оријентишу на финансирање пројеката и активности 
које оне афирмишу.

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

Локалне невладине организације

Процењени временски 
распоред имплементације

 Година 1 Година 2  Година 3



Процењена имплементација 
пројекта и оперативни 
трошкови

Процењени капитални 
трошак (милион 

динара)

Годишњи  оперативни 
трошак  (милион 
динара)

Годишњи  трошак 
одржавања 

(милион динара)

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

% Финансирање 
из донације
 (Донатор)

% Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

% Општински 
допринос

 (Стање буџета)

% Други 
допринос 

(Институција, 
Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

% Приход од пореза % Општински 
трансфер 

(Субвенција)

% Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници 

(Циљне групе)

Локалне невладине организације

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр. радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

На основу удруживања и повезивања локалних невладиних организација 
са  сличним организацијама у  земљи и  иностранству,  могуће  је  имати 
заједнички  наступ  који  приликом  апликације  за  пројекте  може  донети 
извесне користи заинтересованим странама. 

Стање припреме пројекта (тј. 
Студија о изводљивости, 
прелиминарна или финална 
израда, фактура о 
количинама, процена 
трошкова од стране 
инжињера, итд.)

Назив пројекта Унапређење рада здравствених установа

Кратки опис пројекта

Дом здравља у Обреновцу је основан 1952. године и подразумева седам 
здравствених  станица  и  пет  амбуланти.  Дом  здравља  покрива  29 
насељених места, најудаљеније насељено место од дома здравља је 33 
км. 

У циљу унапређења здравствене заштите на нивоу општине, неопходне 
су  инвестиције  у  пројекат  који  би  подразумевао  доградњу  и  санацију 
постојећих  здравствених  установа.  У  том  смислу,  као  потенцијални 
пројекти намећу се три решења:

- изградња новог крила постојећег дома здравља,

- изградња нове здравствене амбуланте у Кртинској и 

- санација и адаптација свих здравствених станица које до сада 
нису реновиране. 

Основна полазишта и 
циљеви

За  доградњу  Дома  здравља  у  Обреновцу  постоји  идејни  пројекат  и 
обезбеђено грађевинско земљиште, као и део финансијских средстава 
од локалне заједнице (ЈП за изградњу).

За  санацију  и  адаптацију  здравствених  станица на  нивоу  општине  су 
обезбеђена извесна средства Градског секретаријата за здравство.

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

Дом здравља Обреновац

Процењени временски 
распоред имплементације

 Година 1  Година 2  Година 3



Процењена имплементација 
пројекта и оперативни 
трошкови

Процењени капитални 
трошак (милион 

динара)

Годишњи  оперативни 
трошак  (милион 
динара)

Годишњи  трошак 
одржавања 

(милион динара)

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

% Финансирање 
из донације
 (Донатор)

% Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

% Општински 
допринос

 (Стање буџета)

% Други 
допринос 

(Институција, 
Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

% Приход од пореза % Општински 
трансфер 

(Субвенција)

% Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници 

(Циљне групе)

Сви грађани општине.

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр. радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Проширењем дома здравља и санацијом здравствених станица, добио 
би  се  адекватан  радни  простор  чиме  би  се  омогућило  измештање 
појединих здравствених служби и стварање пријатнијег амбијента за све 
пацијенте. 

Назив пројекта Унапређење рада школских установа

Кратки опис пројекта

На  територији  ГО Обреновац  је  активно  пет  вртића,  осам  основних 
школа, три средње школе и једна специјална школа. У већини школских 
установа постоји потреба за инвестицијама које би биле намењене за 
реновирање и адаптацију школског простора, али и за изградњу нових 
капацитета (фискултурних сала, учионица, помоћних објеката и др.). 

Основна полазишта и 
циљеви

У циљу унапређења рада  школских  установа,  неопходно  је  усмерити 
инвестиције у:

- изградњу објеката намењених за предшколска оделења и обданиште;

- адаптацију, санирање и реновирање школских објеката (кров, фасада, 
кречење,  замена  електричне,  водоводне,  канализационе  и  грејне 
инсталације,  столарије,  подова,  санација  и  изградња  помоћних 
објеката);

- адаптацију и санацију фискултурних сала;

- асфалтирање  спортских  терена  и  набавка  заштитне  мреже  око 
спортских терена;

- обнављање намештаја и школског материјала;

- уређење и осветлење школских дворишта;

- набавка рачунара и других наставних средстава (инструмената и др.);

- обнављање фонда школских библиотека;

- адаптацију  школског  простора  за  потребе  радионице  за 
техничко  образовање  и  практичан  рад  и  опремање  радионица са 
адекватним средствима за рад; 

- увођење видео надзора;

- увођење разгласа и др.

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

Школе.



Процењени временски 
распоред имплементације

Година 1  Година 2  Година 3

Процењена имплементација 
пројекта и оперативни 
трошкови

Процењени капитални 
трошак (милион 

динара)

Годишњи  оперативни 
трошак  (милион 
динара)

Годишњи  трошак 
одржавања 

(милион динара)

Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

% Финансирање 
из донације
 (Донатор)

% Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

% Општински 
допринос

 (Стање буџета)

% Други 
допринос 

(Институција, 
Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

% Приход од пореза % Општински 
трансфер 

(Субвенција)

% Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници 

(Циљне групе)

Ученици школа и запослени.

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр. радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Наведене инвестиције у школске објекте, унапредиле би рад и квалитет 
наставе у квантитативном и квалитативном смислу. 

Назив пројекта Реконструкција биоскопа „Палеж“

Кратки опис пројекта

Комплетну реконструкцију постојећег биоскопа Палеж, који се налази у 
центру града, требало би извршити по идејном решењу које би омогућило 
да се постојећа биоскопска сала преуреди како би се добио још један 
простор  који  би  био  адекватан  за  организовање  културноуметничких 
манифестација. 

Основна полазишта и 
циљеви

Реконструкцијом и реновирањем бископске сале, поред основне намене, 
могли  би  се  организовати  и  пратећи  садржаји  и  обезбедити  радни 
простор за поједина удружења (нпр. Клуб књижевника).  

Институције или агенције за 
имплементацију, власник 
пројекта

ГО Обреновац

Процењени временски 
распоред имплементације

Година 1  Година 2 Година 3

Процењена имплементација 
пројекта и оперативни 
трошкови

Процењени капитални 
трошак (милион 

динара)

Годишњи  оперативни 
трошак  (милион 
динара)

Годишњи  трошак 
одржавања 

(милион динара)



Предложени финансијски 
аранжман за капиталне 
инвестиције 

% Финансирање 
из донације
 (Донатор)

% Финансирање 
из зајма

 (Финансијска 
Агенција, Банка)

% Општински 
допринос

 (Стање буџета)

% Други 
допринос 

(Институција, 
Врста  обавезе)

Финансирање годишњих 
оперативних и трошкова 
одржавања

% Приход од пореза % Општински 
трансфер (Субвенција)

% Други извори 
(назначити)

Очекивани корисници 

(Циљне групе)

Општу  корист  од  реконструкције  постојећег  биоскопа  би  имали  сви 
грађани. Исто тако, нека од удружења или невладиних организација би 
могла користити овај простор за организовање својих манифестација и 
активности.

Очекиване користи (нпр. 
очекивана добит или 
уштеде, бр. радних места, 
врста и ниво побољшаног 
квалитета живота итд.)

Реконструкцијом зграде у којој је смештен постојећи биоскоп „Палеж“, а 
која се налази у самом центру града,  могао би се створити адекватан 
простор за поједина удружења која се баве културно уметничким радом.

Стратешки акциони план градске општине Обреновац за период 2009-2012 године доставља 
се свим правним субјектима задуженим за његову инплементацију  односно спровођење а исти ће 
бити објављен и на интернет адреси градске општине Обреновац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VI-01 бр. 020-67  од  14. јула 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

            Мирослав Неговановић
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