
Образовање           
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 Специфични циљ - Унапређење ученичког и студентског стандарда      
 

  

Програм "Знање се исплати" - 
студентске награде  
за најбоље студенте са територије  
општине Обреновац  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број додељених 
награда 

 

  

Програм "Заједно до дипломе" - помоћ  
материјално угроженим студентима са  
територије општине Обреновац  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број додељених 
помоћи 

 

  
Годишње карте за превоз за најбоље  
студенте  2014 - 2016 

СП "Ласта", 
"Банбус" Донација  

Број додељених  
карата 

 

  

Финансирање или суфинансирање 
трошкова превоза на школска 
такмичења  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број подржаних  
наставника и ученика  

 

  

Финансирање или суфинансирање 
трошкова смештаја наставника и 
ученика на школским такмичењима  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број подржаних  
наставника и ученика  

 

  

Финансирање или суфинансирање 
трошкова студијских  
путовања студената у циљу  
дошколовавања  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број подржаних  
студената 

 Специфични циљ - Унапређење неформалног образовања        
 

  

Програм "Еко кампови" – боравак на 
планинама у Србији за све ученике од 
првог до четвртог разреда основних 
школа са територије општине 
Обреновац  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број ученика  
који су  
учествовали у 
програму 

 

  

Програм "Обреновац-град знања" – 
програми неформалног образовања за 
време летњег и зимског распуста  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број полазника који су 
учествовали у  
програму 

 
 
 

Култура            
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

       



Специфични циљ - Стратешки приступ развоју културе        
 

  
Израда Стратегије културног развоја 
општине Обреновац  2014 

Општина Обреновац, 
Комисија за културу,  
установе културе, 
уметничка удружења,  
удружења грађана, 
уметници, појединци 

Општина 
Обреновац 

Усвојена Стратегија 
културног развоја  
општине Обреновац  

 

  

Оснивање завичајног одељења 
Библиотеке "Влада Аксентијевић" - 
прикупљање, обрада и коришћење 
архивске грађе  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Градски секретаријат 
за културу, 
Библиотека "Влада 
Аксентијевић" 

Општина 
Обреновац, 
Градски 
секретаријат за 
културу  

Основано завичајно 
одељење 

 Специфични циљ - Отвореност и доступност установа културе       
 

  

Подстицање појединаца/уметника на  
реализацију програма у оквиру 
установа  2014 - 2016 

Установе културе, 
уметничка удружења,  
уметници, појединци 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број подржаних  
уметника 

 

  
Унапређење рада установа културе у 
општини  2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
установе културе  

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број реализованих 
програма из  
области културе 

 

  
Стварање услова за већу доступност 
културних садржаја  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за културу,  
установе културе  

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број посетилаца 
програма из  
области културе 

 

  Подршка савременом стваралаштву  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за културу,  
установе културе  

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број подржаних  
уметника  

 

  
Унапређење знања и вештина 
запослених у установама културе  2014 - 2016 Установе културе 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број реализованих  
обука 

 Специфични циљ - Трансформација домова културе у насељеним местима     
 

  Подизање нивоа квалитета програма  2014 - 2016 

Домови културе, месне 
заједнице, удружења,  
културно-уметничка 
друштва  

Општина 
Обреновац 

Годишњи конкурс за 
програме  
у домовима културе 

 



  

Неговање и чување истинских, 
традицоналних вредности локалне 
средине  2014 - 2016 

Домови културе, месне  
заједнице 

Општина 
Обреновац 

Број реализованих 
програма којима се 
негују традиционалне 
вредности локалне 
средине 

 

  
Подстицање аматерског културног  
стваралаштва 2014 - 2016 

Домови културе, месне 
заједнице,  
удружења, културно-
уметничка  
друштва 

Општина 
Обреновац 

Број реализованих 
програма из области  
аматерског културног 
стваралаштва 

 Специфични циљ - Развој и неговање публике          
 

  

Стварање механизма за уважавање 
оданости постојеће публике према  
културним садржајима 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за културу,  
установе културе   

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Начин и правилник 
награђивања одане 
публике   

 

  
Континуирано праћење културних  
потреба грађана  2014 - 2016 Установе културе   

Установе 
културе   

Спроведено 
истраживање,  
резултати 
истраживања 

 

  
Развијање културних навика  
код грађана  2014 - 2016 

Установе културе,  
медији, школе  

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Организоване 
промотивне  
активности, 
реализовани програми 
у  
школама  

 

  

Стварање услова за интензивније  
укључивање осетљивих група у 
културни живот општине  2014 - 2016 

 
 
Општина Обреновац, 
установе културе,  
удружења, медији 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број припадника 
осетљивих група 
укључених у културни 
живот општине  

 
Специфични циљ - Развој и неговање алтернативне сцене        

 
  

Унапређење постојећих и  
стварање нових просторних и  
техничких услова за рад  
алтернативне сцене  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
установе културе 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Обезбеђени услови за 
рад алтернативне 
сцене 



  

Унапређење различитих културних 
израза и подстицање културних 
иницијатива  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за културу, 
установе културе, 
удружења 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Број подржаних 
културних  
иницијатива  

 

  
Јачање креативног потенцијала  
и јавног презентовања  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
установе културе 

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе Број одржаних обука 

 

  

Унапређење интерсекторске сарадње 
(појединац/јавни сектор/приватни 
сектор/цивилни сектор)  2014 - 2016 

Представници сва три 
сектора  

Општина 
Обреновац 

Број заједничких 
састанака,  
реализованих 
програма из  
области културе  

 

  
Унапређење видљивости и разумевања 
алтернативне сцене  2014 - 2016 

Установе културе, 
медији, културни 
ствараоци  

Општина 
Обреновац,  
установе 
културе 

Организоване 
промотивне  
активности 

 Специфични циљ - Организација сталних манифестација у области културе од значаја за ГО 

Обреновац     
 

  "Обреновац – град отвореног срца" 2014 - 2016 Општина Обреновац  

 
Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  Дечји фестивал фолклора у Обреновцу 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Центар за очување 
традиције и културе 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  
Пролећни музички концерт у Забрану у 
оквиру "Мото сусрета" 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Мото клуб "Warriors" 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  "Обреновачко лето" 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
ЈП Спортско-културни  
центар "Обреновац", 
Библиотека "Влада 
Аксентијевић" 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  Међународни сусрети у Обреновцу 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Центар за очување  
традиције и културе, 
ЈП Спортско-културни  
центар "Обреновац" 

Општина 
Обреновац, ПД 
"ТЕНТ" 

Одржана  
манифестација 

 



  Концерт у Обреновцу 2014 - 2016 Општина Обреновац 
Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 Спорт            
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 Специфични циљ - Развој спорта          
 

  
Израда планова и програма  
развоја спорта на територији општине                     2014-2016 

Општина Обреновац,  
Спортски савез 
Обреновца, спортски 
клубови 

Општина 
Обреновац 

Донети планови и  
програми 

 

  
Обезбеђивање услова за  
развој школских спортских такмичења 2014-2016 

Општина Обреновац,  
школе  

Општина 
Обреновац 

Број одржаних 
школских спортских  
такмичења 

 

  
Подршка у финансирању основних 
трошкова спортских клубова  2014-2016 

Општина Обреновац,  
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Број подржаних 
спортских  
клубова 

 

  

Обезбеђивање услова за реализацију  
програма рада фудбалских клубова  
са територије ГО Обреновац 2014-2016 

Општина Обреновац,  
фудбалски клубови 

Општина 
Обреновац 

Број подржаних 
фудбалских 
клубова 

 

  

Пружање подршке за реализацију  
програма рада Спортског савеза 
Обреновца 2014- 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Подржани програми 
Спортског  
савеза Обреновца  

 

  

Пружање подршке у реализацији  
програма рада спортских клубова  
од интереса за ГО Обреновац 2014-2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Донета одлука о 
клубовима од интереса  
за ГО Обреновац 

 Специфични циљ - Реализација спортско-рекреативних програма       
 

  
Коришћење спортских објеката и 
терена 2014-2016 

Општина Обреновац,  
школе, 
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Број организованих 
спортско-
рекреативних  
програма 

 



  

Учешће у трошковима организације и 
реализације рекреативних програма, 
акција, такмичења и манифестација  2014-2016 

Општина Обреновац,  
школе, 
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Број реализованих 
рекреативних 
програма, акција,  
такмичења и 
манифестација 

 

  

Подстицање и учествовање у 
међународној, међуградској,  
међуопштинској сарадњи  2014-2016 

Општина Обреновац,  
Спортски савез 
Обреновца, спортски 
клубови 

Општина 
Обреновац 

Број реализованих 
међународних, 
међуградских и 
међуопштинских 
спортских програма  

 

  

Подстицање и учествовање у 
организацији и  
реализацији едукативних програма 2014-2016 

Општина Обреновац,  
Спортски савез 
Обреновца, спортски 
клубови, школе  

Општина 
Обреновац 

Број организованих и  
реализованих 
едукативних програма 

 Специфични циљ - Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за Градску 
општину Обреновац    

 

  
Дечје олимпијске игре предшколаца у 
Обреновцу  2014-2016 

Општина Обреновац,  
ПУ "Перка 
Вићентијевић" 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  
Међународни карате турнир "Трофеј 
Обреновца"  2014-2016 

Општина Обреновац,  
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  Кајак-кану Видовданска регата  2014-2016 
Општина Обреновац,  
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 

  

 
Међународни одбојкашки турнир 
пионирских екипа  2014-2016 

Општина Обреновац,  
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Одржана  
манифестација 

 
Специфични циљ - Реализација програма "Еко динар" 

  

Бесплатна чланарина за децу од 10 до 
18 година која су укључена у 
такмичарске активности у спортским 
клубовима на територији општине 
Обреновац.   
 
 2014-2016 

 
Општина Обреновац,  
спортски клубови 

Општина 
Обреновац 

Број корисника 
програма "Еко динар" 

 



Млади            
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 

Специфични циљ - Унапређење и стварање услова за развој квалитетног формалног и неформалног образовања 

 за младе на територији општине Обреновац 
 

Специфични циљ - Побољшање културних, спортских и рекреативних садржаја за младе у општини Обреновац  

Специфични циљ - Унапређење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих и развијање  

квалитетног и организованог рада са волонтерима 

Специфични циљ - Унапређење перспективе за све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих 

 
Специфични циљ - Побољшање квалитета живота младих пружањем једнаких шанси за све, њиховом социјалном 

 укљученошћу, солидарношћу, превентивним деловањем, друштвеном бригом и заштитом породице  
 

Специфични циљ - Унапређење система информисања младих и повећање покретљивости младих са територије  

ГО Обреновац 
 Специфични циљ - Развијање свести младих о важности учестовања у доношењу одлука кроз стварање  

инструмената за континуирано учешће младих 
 

Специфични циљ - Развијање свести о здравим стиловима живота, правилном психофизичком развоју младих 

 унапређењем превентивног деловања, подизање еколошке свести и пружање подршке цивилном сектору у области 

 екологије и програмима одрживог развоја који укључују младе 
 Специфични циљ - Унапређење услова за безбедан живот младих 
 

      Активности/мере, рокови, одговорне институције, извори и износи средстава за сваки специфичан циљ дефинисани су у Акционом 

 плану за младе ГО Обреновац  2010-2015.  
 Након истека тог времена потребно је приступити процесу израде Акционог плана за младе ГО Обреновац за наредни период  
 којим ће бити дефинисани нови циљеви, активности, мере, одговорне институције, извори и износи средстава за сваки дефинисани  

циљ у АП. 

       

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 
Специфични циљ - Простор за младе у ком смишљају и реализују програме у складу са својим интересовањима 

 

  
Обезбеђивање простора за Клуб за 
младе 2014 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Отворен Клуб за  
младе 

 



Туризам            
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 Специфични циљ - Развој различитих врста туризма        
 

  

Развој и афирмација транзитног 
(друмски и речни), спортско-
рекреативног, излетничког-викенд,  
манифестационог, сеоског, културног и 
ловног туризма 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац, 
Град Београд 

Дефинисана 
туристичка понуда, 
број реализованих  
туристичких планова и 
програма 

 

  

Развој туризма на три просторне туре: 
река Сава, споменичке вредности 
(културне, историјске и археолошке)  
и природни репери 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Дефинисана 
туристичка понуда, 
број реализованих  
туристичких планова и 
програма 

 Специфични циљ - Утврђивање туристичких потенцијала и њихово унапређивање      
 

  

Валоризација предности села и  
истицање традиционалних вредности;  
чување природних вредности,  
као и неговање амбијенталних  
вредности и вредности културе и  
обичаја, организовањем културних 
манифестација 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду,  
месне заједнице  

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број одржаних 
културних и  
других манифестација 
у селима 

 

  

Израда и постављање  
путне сигнализације (путоказа,  
билборда-информативних паноа и сл.) 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број постављених 
путоказа и 
билборда-
информативних паноа  

 

  

Унапређивање квалитета природних 
потенцијала (шуме, реке, лековите 
воде,  
културно-историјски садржаји и др.) за 
стварање додатне понуде 
најразноврснијих облика  
рекреативних активности: лов, 
риболов, школе спортова и сл. 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број организованих 
ловних, риболовних 
програма и  
школа спортова 

 



  
Евидентирање и валоризација 
туристичких потенцијала 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

База података 
туристичких  
потенцијала 

 

  
Функционално повезивање туризма са 
комплементарним делатностима 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број дефинисаних и 
реализованих 
заједничких  
туристичких планова и 
програма 

 Специфични циљ - Промоција, комуникација и сарадња у области туризма      
 

  

Презентација обједињене туристичко-
угоститељске понуде  
на сајмовима и туристичким берзама,  
организовање културних и спортских 
манифестација 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број наступа на 
сајмовима и 
туристичким берзама,  
број организованих 
манифестација 

 

  
Штампање туристичких промотивних 
материјала 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Штампан промотивни 
материјал 

 

  

Јачање привредно-комуникацијских 
веза Београда и Обреновца ради 
стварања заједничке понуде  
локалног туризма (природни 
локалитети, традиција, кухиња, 
пољопривредне активности и занати,  
обичаји, светковине, манифестације) 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број заједничких 
реализованих  
туристичких програма 

 

  

Подстицање и унапређивање сарадње 
јавног и приватног  
сектора око финансирања и заједничке 
реализације 
туристичких планова и програма 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број заједничких 
реализованих  
туристичких планова и 
програма 

 



  

Боља комуникација и координација 
кроз  
сарадњу надлежних органа општине, 
Града и Републике у области туризма 2014 - 2016 

Општина Обреновац,  
Секретаријат за 
привреду, 
Министарство културе  
и информисања 

Општина 
Обреновац,  
Град Београд 

Број заједничких 
састанака,  
реализованих 
туристичких планова и 
програма  

 Здравствена и 

социјална заштита           
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 Специфични циљ - Унапређење квалитета услуга из области здравствене заштите     
 

  
Изградња новог крила Дома здравља 
''Обреновац'' 2014 - 2016 

Секретаријат за 
здравство Град Београд 

Добијена  
употребна дозвола 

 Специфични циљ - Унапређење социјалних услуга          
 

  

Организовање јавних радова –  
ангажовање социјално угрожених  
категорија грађана на лакшим  
физичким пословима који су 
 у домену рада Јавног  
комуналног предузећа  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број ангажованих 
социјално 
угрожених грађана 

 

  
Изградња прихватилишта за 
бескућнике  2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Секретаријат за  
социјалну заштиту 

Општина 
Обреновац, 
Град Београд 

Добијена  
употребна дозвола 

 

  
Оснивање стационара за смештај деце 
и омладине ометене у развоју  2014 - 2016 

Министарство рада, 
запошљавања и 
социјалне политике, 
општина Обреновац 

Република 
Србија Изведени радови 

 Специфични циљ - Социјална брига о грађанима          
 

  Једнократна помоћ за новорођенчад  2014 - 2016 Општина Обреновац 
Општина 
Обреновац 

Број додељених 
једнократних помоћи 

 

  
Једнократна помоћ за закључење 
брака  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број додељених 
једнократних помоћи 

 



  

Програм ''Транзициони фонд'' –  
помоћ бившим радницима предузећа 
у стечају, ''Прва Искра'' Барич, ''Бора 
Марковић'' и ''Посавина'',  
за умањење рачуна комуналних  
услуга предузећа чији је оснивач  
општина Обреновац 2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац 

Број корисника  
програма 

 

  
Повећање приступачности јавних 
објеката особама са инвалидитетом  2014 - 2016 Општина Обреновац 

Општина 
Обреновац,  
пројекти 

Број објеката 
прилагођених особама  
са инвалидитетом 

 Специфични циљ - Унапређење положаја особа са инвалидитетом     
 

  

Израда Локалног акционог плана за 
побољшање положаја особа са 
инвалидитетом у ГО Обреновац 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за социјална 
питања, установе,  
институције, 
удружења грађана, 
појединци, особе са 
инвалидитетом 

Општина 
Обреновац 

Усвојен ЛАП за 
побољшање положаја 
особа  
са инвалидитетом у ГО 
Обреновац 

 Специфични циљ - Унапређење услова за бржи процес друштвене интеграције Рома     
 

  

Израда Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома у ГО 
Обреновац 2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Комисија за 
унапређење положаја 
Рома, установе,  
институције, 
удружења грађана, 
појединци 

Општина 
Обреновац 

Усвојен ЛАП за за 
унапређење положаја 
Рома у  
ГО Обреновац 

 Избеглице, интерно 
расељена лица и 

повратници             
 

  Активности/мере Рок 
Одговорне  
институције  

Извор  
средстава Индикатори 

 
Специфични циљ - Додела грантова у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или адаптацију  

неусловног стамбеног простора за најмање 150 породица 

 
Специфични циљ - Изградња монтажних кућа за најмање 20 породица 



Специфични циљ - Откуп домаћинстава с окућницом за најмање 60 породица  

Специфични циљ - Економски оснажити најмање 40 породица кроз програме доходовних активности   

Специфични циљ - Стамбено збринути најмање 50 породица изградњом објекта за социјално становање у заштићеним 

 условима 
 

       Активности/мере, рокови, одговорне институције, извори и износи средстава за сваки специфичан циљ дефинисани су у  
 Локалном акционом плану за решавање питања избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у 

ГО Обреновац за период 2013-2016. 

  


