
1. Јасан и одржив просторни развој општине, побољшана инфраструктура објеката  

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење просторног развоја општине Обреновац 

Израда недостајуће 

планске 

документације 

Израда ПДР/Урбанистичког 
пројекта за део уз реку Саву 
на Забрежју 

2014-2016 

Град Београд, ЈП за 
изградњу Обреновца, 
Дирекција за изградњу града 
Београда, Одељење за 
урбанизам ГО Обреновац, 
Одељење за развој ГО 
Обреновац 

Општина Обреновац, 
Град Београд Усвојен План 

Измена плана Генералне 
регулације Обреновца 

2014-2016 

Град Београд, ЈП за 
изградњу Обреновца, 
Одељење за урбанизам ГО 
Обреновац, Одељење за 
развој ГО Обреновац 

Општина Обреновац, 
Град Београд 

Усвојен План 

Активирање локација  

бивше касарне 

Доношење урбанистичког 
плана/пројекта за уређење 
простора касарне  

2014-2016 
Град Београд, општина 
Обреновац, Министарство 
одбране 

Општина Обреновац, 
Град Београд 

 Донет 
План/урбанистички 
пројекат 

Уређење зоне бивших 
војних полигона поред 
Индустријске зоне Барич 

2014-2016 
Општина Обреновац, 
Министарство одбране 

Општина Обреновац, 
Град Београд 

Донет 
План/урбанистички 
пројекат 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Инфраструктурни развој објеката образовања 

Изградња и 

реконструкција  

објеката  

Завршетак изградње 
фискултурне сале у Првој 
обреновачкој основној 
школи  

2014 - 2016 
Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу 

Општина Обреновац 
Изграђен објекат и 
добијена   
употребна дозвола 

Изградња балон 
фискултурне сале у основној 
школи у Скели -израда 
пројектне документације и 
прибављање потребних 
дозвола 

2014 - 2016 

Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу, Градски 
секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту 

Општина Обреновац 

Урађена техничка 
документација, 
добијене потребне 
дозволе за градњу 



Изградња и 

реконструкција  

објеката 

Изградња фискултурне сале 
у ОШ "Душан Полексић"  
у Грабовцу  

2014 - 2016 

Европска инвестициона 
банка, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 

Европска 
инвестициона банка, 
Република Србија  

Изграђен објекат и 
добијена   
употребна дозвола 

Реконструкција и доградња 
издвојеног одељења ОШ 
"Јован Јовановић Змај" у 
Звечкој (доградња девет 
учионица и изградња 
фискултурне сале)  

2014 - 2016 

Европска инвестициона 
банка, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 

Европска 
инвестициона банка, 
Република Србија  

Изграђен објекат и 
добијена   
употребна дозвола 

Реконструкција зграде 
Гимназије  
у Обреновцу  

2014 - 2016 

Агенција за инвестиције, 
Градски секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту, општина 
Обреновац 

Град Београд 
Добијена грађевинска 
и употребна дозвола 

Доградња Пољопривредно-
хемијске школе у Обреновцу  

2014 - 2016 

Агенција за инвестиције, 
Градски секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту, општина 
Обреновац 

Град Београд 
Добијена грађевинска 
и употребна дозвола 

Изградња основне школе у 
Пољанама 

2014 - 2016 
Општина Обреновац, 
Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту 

Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и употребна дозвола 

Реконструкција постојећих 
објеката предшколске 
установе  

2014 - 2016 

Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту, 
општина Обреновац, , ПУ 
"Перка Вићентијевић" 

Градски секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту, општина 
Обреновац 

Добијена грађевинска 
и употребна дозвола 

Изградња вртића у 
Стублинама 

2014 - 2016 

Агенција за инвестиције, 
Градски секретаријат за 
образовање и 
дечју заштиту  

Град Београд 
Добијена  
употребна дозвола 

Изградња вртића у Баричу 2014 - 2016 

Агенција за инвестиције, 
Градски секретаријат за 
образовање и 
дечју заштиту  

Град Београд 
Добијена грађевинска 
и употребна дозвола 



Санација, 

реконструкција, 

одржавање 

постојећих  

објеката 

Текуће одржавање објеката 
и опреме у основним 
школама на територији 
општине Обреновац (израда 
фасада, ограда, набавка 
учила...)  

2014 - 2016 

Општина Обреновац, 
Градски секретаријат за 
образовање и 
дечју заштиту, основне 
школе  

Општина Обреновац, 
Град Београд 

Завршени радови 

Санација крова на школи и 
радионици у Техничкој 
школи у Обреновцу  

2014 - 2016 
Градски секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту 

Град Београд 

Урађена техничка 
документација, 
добијене потребне 
дозволе, изведена 
санација  

Санирање електро и 
громобранских инсталација 
у одређеним основним 
школама на територији 
општине Обреновац  

2014 - 2016 
Општина Обреновац, 
основне  
школе  

Општина Обреновац Замењене инсталације 

Пројектовање гасних 
инсталација и извођење 
радова у сеоским школама 

2014 - 2016 
Општина Обреновац, ЈКП 
"Топловод" 

Општина Обреновац 

Урађена техничка 
документација, 
добијене потребне 
дозволе, изведени 
радови 

Реконструкција 
канализационе мреже у ОШ 
"14. октобар" у Баричу  

2014 - 2016 
Градски секретаријат 
за образовање и дечју 
заштиту 

Град Београд 

Урађена техничка 
документација,  
добијена грађевинска 
дозвола, изведени 
радови 

Увођење грејања у 
издвојеним одељењима у 
основним школама на 
територији општине 
Обреновац  

2014 - 2016 
Општина Обреновац, 
Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту 

Општина Обреновац, 
Град Београд, 
фондови 

Урађена техничка 
документација, 
добијене потребне 
дозволе, изведени 
радови 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење и изградња објеката културе, туризма и других објеката од  

јавног значаја 



Ревитализација 

градског  

језгра- обнова 

објеката  

под заштитом и од 

значаја 

за развој културних  

садржаја 

Реконструкција Соколског 
дома 

2014 - 2016 

Општина Обреновац, ЈП 
Спортско-културни центар 
''Обреновац'', ЈП за изградњу 
Обреновца 

Општина Обреновац, 
донатори 

Урађена  
реконструкција 

Реконструкција биоскопа 
"Палеж" 

2014 - 2016 

Општина Обреновац, ЈП 
Спортско-културни центар 
"Обреновац", ЈП за изградњу 
Обреновца 

Општина Обреновац, 
заинтересовани 
партнери 

Урађена 
 реконструкција  

Реконструкција  и доградња 
старог касационог суда 
("Рибица") у објекат 
библиотеке  

2014 - 2016 
Општина Обреновац, ЈП за  
изградњу Обреновца 

Општина Обреновац 
Урађена  
реконструкција 

Постављање летње 
позорнице  

2014 - 2016 
Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу  

Општина Обреновац 

Постављена 
позорница, добијене 
потребне  
дозволе 

Оснивање градске галерије 2014 - 2016 

Општина Обреновац, ЈП 
Спортско-културни центар 
"Обреновац", 
Комисија за културу 

Општина Обреновац, 
пројекти, фондови 

Донета одлука  
надлежног тела о 
оснивању, дефинисан 
простор галерије  

Изградња Дома културе у 
Вукићевици 

2014-2016 Општина Обреновац Општина Обреновац 
Добијена употребна 
дозвола 

Реконструкција и доградња 
објекта Старе општине  

2014-2016 Општина Обреновац Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и  
употребна дозвола 

Текуће одржавање/доградња 
и реконструкција домова 
културе  

2014 - 2016 

Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу Обреновца, 
домови културе, месне 
заједнице 

Општина Обреновац 

Број завршених радова 
на текућем одржавању, 
реконструкцији, 
доградњи објекта 

Прибављање  

пословног простора 

Надградња старе Робне куће 2014 - 2016 Oпштина Обреновац,  
ЈП Пословни простор  

Општина Обреновац Надограђен објекат  

Откуп зграде Дома војске 2014 - 2016 
Oпштина Обреновац,  
ЈП Пословни простор 

Општина Обреновац Прибављена зграда 



Унапређење 

бањских капацитета 

Завршетак радова на 
комплексу СПА центра 

2014 - 2016 

  
ЈП за изградњу  
Обреновца 
  

Министарство 
финансија, општина 
Обреновац 

Завршени радови, 
добијена употребна 
дозвола 

Реконструкција објекта 
старе 
бање у обреновачкој 
чаршији, замена комплетне 
инфраструктуре и увођење 
централног грејања  

2014 - 2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац 
Завршени радови, 
добијена  употребна 
дозвола 

2. Изграђена саобраћајна и комунална инфраструктура-основ за  развој  општине 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење саобраћајне инфраструктуре   

Изградња  

коридора 11 

Утврђивање јавног интереса 
и израда пројектне 
документације државног 
пута I реда, аутопута Е-763 
(Београд-Јужни Јадран) у 
дужини од око 21км са две 
петље (Мислођин, Пироман) 

2014-2016 
Надлежно  
министарство 

Република Србија  
Утврђен јавни интерес, 
израђена потребна 
документација 

Асфалтирање  

путева 

Одржавање државних путева 
II реда: Грабовац -
Вукићевица и Мислођин -
Баљевац 

2014-2016 
ЈП за изградњу Обреновца, 
Дирекција за путеве 

Општина Обреновац, 
Република Србија  

Дужина пута у 
метрима 

Санација постојећих 
градских саобраћајница: 
улице Немањине, 
саобраћајнице у насељу Гај 
1, улица иза Старачког дома 
С27, пут за Гребачу, Барич - 
Горњи пут и асфалтирање 
јавних путева који повезују 
међусобно сеоска насеља 

2014-2016 
ЈП за изградњу Обреновца, 
Дирекција за путеве 

Општина Обреновац 
Дужина пута у 
метрима 

Рад на некатегорисаним 
(атарским) путевима 

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац 
Дужина пута у 
метрима 



Изградња нових 

градских 

 улица  

Радови на градским 
улицама: Тамнавска (четврта 
и пета фаза), Браће Југовића, 
Хајдук Вељкова до 
ул.Милоша Обреновића, ул. 
С23, раскрсница/кружни ток 
у Дудовима, новопланиране 
улице у Беглуку, Кнез 
Михајлова до Тамнавске 
С39, улица поред обданишта 
"Цицибан" С43, улице у 
Белом Пољу, изградња 
улице Забрешких 
партизана... 

2014-2016 
ЈП за изградњу Обреновца, 
Дирекција за изградњу града 
Београда 

Град Београд, 
општина Обреновац 

Дужина пута у 
метрима 

  

Одржавање/санација 
постојећих тротоара 

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац 
Дужина тротоара у 
метрима 

Изградња тротоара 

Израда тротоара у оквиру 
градских улица (Рвати, 
Хајдук Вељкова, 
М.Обреновића) и по месним 
заједницама  

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац 
Дужина тротоара у 
метрима 

Развој 

бициклистичких стаза 

и промоција 

бициклизма 

Израда идејног пројекта за 
развој бициклистичких стаза 
у општини Обреновац 

2014 
ЈП за изградњу Обреновца, 
Одељење за развој 

Општина Обреновац 
Израђен 
предлог/идејни 
пројекат 

Изградња и обележавање 
бициклистичких стаза у 
оквиру постојећих 
саобраћајних коридора и 
јавних површина 

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  
Општина Обреновац, 
пројекти 

Дужина 
бициклистичких стаза 
у метрима 

Промоција бициклизма -
едукација, медији, сарадња 
са школама, организовани 
дани бициклизма, 
изнајмљивање бицикала по 
промотивним ценама 

2014-2016 
Општина Обреновац, 
Одељење за развој, 
удружења грађана 

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број 
догађаја/промоција/еду
кација  



Паркирање у градском 

језгру у Обреновцу 

Решавање проблема јавних 
гаража и паркирања 

2014-2016 
ЈП за изградњу, ЈКП 
Паркинг сервис, општина 
Обреновац 

Општина Обреновац 
Одређене нове 
локације  

Одржавање 

постојеће  

путне мреже 

Постављање хоризонталне и 
вертикалне сигнализације  

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац 
Постављена  
сигнализација  

Реконструкција и одржавање 
семафора 

2014-2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац 
Постављена  
сигнализација  

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор 
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење и изградња топловодне мреже  

Изградња  

Магистрале III 

Усвајање Плана детаљне 
регулације Магистрале III 

2014 
ЈКП "Топловод", Град 
Београд 

Општина Обреновац, 
ЈКП"Топловод" 

Усвојен План 

Израда студије 
оправданости, идејног 
пројекта и елабората о 
обезбеђењу 
средстава за изградњу 

2014 
ЈКП "Топловод" Општина Обреновац, 

ЈКП "Топловод" 
Урађена 
документација 

Обезбеђење потврде о 
обезбеђењу енергије од 
стране извора (ТЕНТ) 

2014 ЈКП"Топловод", ТЕНТ  ТЕНТ  Обезбеђена потврда 

Утврђивање јавног интереса, 
израда пројектне 
документације и добијање 
дозвола за градњу 

2014-2015 
Општина Обреновац, 
ЈКП"Топловод" 

Општина Обреновац 
Утврђен јавни интерес, 
добијене дозволе 

Извођење и надзор прве 
фазе 

2015 ЈКП "Топловод" 
Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Изведена прва фаза у 
метрима, број 
прикључака 

Извођење и надзор друге 
фазе 

2016 ЈКП "Топловод" 
Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Изведена друга фаза у 
метрима 



Изградња 

Магистрале IV 

Пројекат изградње 
Магистрале IV, израда 
планске документације, 
главног, идејног пројекта, 
студије утицаја на животну 
средину, студије 
одрживости 

2015-2016 ЈКП "Топловод" 
Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Урађени пројекти 

Унапређење рада 

постојећих  

магистрала 

топловода 

Реконструкција, адаптација 
и санација постојеће 
вреловодне мреже (примар) 
по Плану 

2014-2016  

ЈКП "Топловод" Општина Обреновац 
Квалитет грејања 
потрошача 

Изградња, реконструкција, 
адаптација и санација 
постојећих топловодних 
мрежа (секундар) 

2014-2016  ЈКП "Топловод" Општина Обреновац 
Квалитет грејања 
потрошача 

Модернизација, адаптација, 
замена постојећих 
топлотних подстаница у 
сврху   аутоматизације рада 
и повећања поузданости  
свих прикључених ТП  

2014-2016 ЈКП "Топловод" Општина Обреновац 
Квалитет грејања 
потрошача, смањење 
губитака 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Гасификација општине Обреновац 

Изградња 

дистрибутивног 

гасоводног система 

(спровођење 

гасификације на 

територији општине 

Обреновац) 

Израда пројектне  
документације 

2014-2016 ЈП "Србијагас" ЈП "Србијагас" Израђен пројекат 

Изградња гасоводне мреже у 
дужини од 600 км за свих 29 
насеља на територији 
општине Обреновац 

2014-2016 
ЈП "Србијагас", општина 
Обреновац, стратешки 
партнер 

ЈП "Србијагас" 
Изграђена мрежа (у 
километрима), број 
прикључака  

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор 
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење и изградња водоводне и канализационе мреже 

 



Извориште и 

прерада 

 воде на Забрежју 

Санација рени бунара, 
утискивање нових  
дренова и набавка опреме 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Додатни  
капацитети у l/s 

Механичко-хемијска 
регенерација бунара  

сваке године 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Додатни  
капацитети у l/s 

Измештање цевастих бунара 
у зони постојеће 
инфраструктуре 

сваке године 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Додатни  
капацитети у l/s 

Санација и радови на 
постројењу за прераду воде 
Забрежје 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Додатни  
капацитети у l/s 

Набавка  и уградња 
хидромашинске опреме  
са опремом за аутоматско 
управљање и даљинско 
командовање за објекте 
водоснабдевања 

сваке године 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац Уграђена опрема 

Извориште и 

прерада 

 воде Барич 

Измештање водозахвата 2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 

Завршени радови на 
измештању, добијене 
потребне грађевинске  
и употребна дозвола 

Реконструкција и доградња 
на постројењу за прераду 
воде Барич због повећања 
капацитета прераде воде и 
побољшање опреме 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Урађена  
реконструкција 

Наставак изградње и 

повећање водоводне 

мреже 

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

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Изграђена мрежа у 
метрима 



Изградња водоводне мреже 
у улицама Краља 
Александра, Ђачког 
батаљона/Јужни крак (до 
надвожњака на Ваљевском 
путу) /Стублине/Водоторањ 
и пумпна станица у 
Стублинама 

2013-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Изграђена мрежа у 
метрима 

Изградња регионалног 
водовода Грабовац-
Стублине  

2013-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Изграђена мрежа у 
метрима 

Санација постојеће 

водоводне мреже  

Санација и реконструкција 
водоводне мреже  према 
плану (азбест) 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Изграђена мрежа у 
метрима 

Изградња 

постројења за  

пречишћавање воде 

Израда Плана детаљне 
регулације за изградњу 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода на локацији 
уз реку Колубару 

2014 
ЈП за унапређење и  заштиту  
животне средине 
''Обреновац'' 

Општина Обреновац Усвојен План  

Решавање имовинско 
правних односа, претходни 
радови, израда техничке 
документације 

2014-2016 

ЈП за унапређење и  заштиту  
животне средине 
''Обреновац'', ЈКП "Водовод 
и канализација", општина 
Обреновац, надлежна 
министарства 

Општина Обреновац 
Добијене потребне 
дозволе 

Изградња постројења за 
пречишћавање вода са 
потребним 
реконструкцијама ФЦС 
Колубара и изградња 
потисног цевовода од ФЦС 
Колубаре до ППОВ, пробни 
рад и примопредаја објекта 

2015-2016 

ЈКП "Водовод и 
канализација", 
општина Обреновац, 
надлежно министарство 

Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Пуштање у рад 
постројења/ 
број еквивалентних 
становника  



Изградња фекалне  

канализације 

Изградња секундара фекалне 
канализације, Забрежје 
(И.Б.Вањке, Савска, 
Забрешких партизана) са 
припадајућим фекалним 
црпним станицама 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Дужина мреже у 
метрима 

Изградња фекалне 
канализације у насељу 
Шљивице 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Дужина мреже у 
метрима 

Изградња ФЦС и фекалне 
канализације у Белом Пољу 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Дужина мреже у 
метрима 

Изградња ФЦС и фекалне 
канализације у Уровцима и 
Кртинској 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац, 
кредитна средства 

Дужина мреже у 
метрима 

Изградња фекалне 
канализације у насељу 
Звечка 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
кредитна средства 

Дужина мреже у 
метрима 

Изградња ФЦС и фекалне 
канализације у ул. Браће 
Југовића 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Дужина мреже у 
метрима 

Изградња секундарних 
прикључака фекалне 
канализације дуж леве 
стране Ваљевског пута 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Дужина мреже у 
метрима 

Санација и 

реконструкција 

постојеће 

канализационе 

мреже 

Набавка и уградња 
хидромашинске опреме са 
опремом за аутоматско 
управљање и даљинско 
командовање у 
канализационом систему 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац Уграђена опрема 



  

Повезивање прикључака на 
већ изграђену 
канализациону мрежу 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац Број прикључака 

Санација и 

реконструкција 

постојеће 

канализационе 

мреже  

Санација фекалне 
канализације са 
прикључцима и шахтама 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Дужина мреже у 
метрима 

  

Израда пројеката за 
изградњу, реконструкцију и 
санацију канализационе 
мреже 

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Урађена техничка 
документација 

Изградња, 

реконструкција и 

санација 

атмосферске 

канализације  

Изградња атмосферске 
канализације  

2014-2016 
Дирекција за изградњу града 
Београда, општина 
Обреновац 

Општина Обреновац 
Дужина мреже у 
метрима 

  

Санација и реконструкција 
постојеће атмосферске 
канализације  

2014-2016 
ЈКП "Водовод и 
канализација" 

Општина Обреновац 
Дужина мреже у 
метрима 

3. Унапређена животна средина и побољшане комуналне услуге  

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење комуналних услуга  

Реконструкција 

градске  

пијаце 

Реконструкција водоводне 
мреже на зеленој 
пијаци (сваки локал имаће 
свој водоводни прикључак) 

2014-2015 
ЈКП "Обреновац", ЈКП 
"Водовод и канализација" Општина Обреновац 

Број  прикључених 
локала 

Реконструкција 1КВ мреже 
на зеленој пијаци 

2014-2015 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац 
Завршена  
реконструкција 



Уређење градске  

депоније и 

унапређење  

комуналне хигијене 

Завршетак радова на 
градској депонији (у циљу 
реализације радова на 
основу  
Генералног плана санације и 
реконструкције градске 
депоније) 

2014-2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац Завршени радови 

Пројекат решавања 
кланичног конфиската у 
оквиру депоније Гребача 

2014-2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац Урађен пројекат 

Набавка специјалних возила 
и судова за смеће у циљу 
одржавања и побољшања  
комуналне хигијене  

2014-2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац Број возила и судова 

Изградња јавног тоалета у 
центру града 

2014 - 2016 ЈП за изградњу Обреновца  Општина Обреновац Изграђен објекат  

Чишћење дивљих депонија и 
едукација и умрежавање 
заинтересованих страна у 
циљу очувања и унапређења 
очишћених подручја  

2014-2016 
ЈКП "Обреновац", Одељење 
за развој, удружења грађана, 
НСЗ 

Општина Обреновац, 
Република Србија, 
фондови 

Број очишћених 
депонија, број акција-
едукација, 
промовисање нових 
идеја за заштиту 
простора 

Решавање проблема 

зоо 

хигијене 

Изградња објекта ЗОО 
хигијене (прихватилиште за 
псе и мачке) 

2014 ЈКП "Обреновац" 
ЈКП "Обреновац", 
општина Обреновац 

Изграђен објекат 

Израда Програма контроле и 
смањења популације паса и 
мачака 

2014-2015 
Општина Обреновац, ЈКП 
"Обреновац" 

Општина Обреновац, 
ЈКП "Обреновац" 

Усвојен документ 

Формирање тима 
зоохигијене и едукација, 
ревизија одлука о 
комуналним делатностима у 
вези са облашћу зоохигијене 

2014-2015 
ЈКП "Обреновац", општина 
Обреновац 

ЈКП "Обреновац", 
општина Обреновац 

Формиран тим, 
документ  
којим се дефинише 
поље рада 



Решавање проблема 

зоо 

хигијене 

Едукација становништва, 
сарадња са надлежним 
институцијама и  
удружењима грађана, 
сарадња са ветеринарским 
станицама, месним 
заједницама, у циљу заштите 
животиња и решавање 
проблема смањења 
популације паса и мачака  

2014-2016  

ЈКП "Обреновац", општина 
Обреновац, удружења 
грађана, месне заједнице, 
ветеринарска 
инспекција, ветеринарске 
станице  

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број едукација, број 
регистрованих и 
обележених паса и 
мачака 

Развој 

инфраструктуре 

 гробаља 

Текуће одржавање/изградња 
и реконструкција капела по 
месним заједицама 

2014 - 2016 
Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу Обреновца, месне 
заједнице 

Општина Обреновац 

Број завршених радова 
на текућем одржавању, 
реконструкцији, 
доградњи објекта 

Проширење новог гробља у 
Обреновцу  

2014-2016 ЈКП "Обреновац" 
Општина Обреновац, 
ЈКП "Обреновац" 

Проширено гробље, 
добијене потребне 
дозволе 

Одржавање 

јавних површина  

Израда елабората о 
постављању урбаног 
мобилијара на јавним 
површинама 

2014-2016 
ЈКП "Обреновац", ЈП за 
изградњу Обреновца, 
Одељење за развој 

Општина Обреновац Урађен елаборат 

Израда и реализација 
Програма заштите и 
оджавања дрвореда и 
осталих јавних зелених 
површина  и сарадња ЈП 
општине у смислу 
примопредаје површина на 
одржавање 

2014 - 2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац 

Израђен план и 
евиденција о 
реализацији- 
број третираних, 
замењених или  
уклоњених стабала 

Пројекат изградње заливног 
система на обреновачком 
градском тргу 

2014-2016 ЈКП "Обреновац" Општина Обреновац 
Урађен  
заливни систем 



Изградња 

регионалне 

 депоније 

Учешће у изради пројектне 
документације изградње 
регионалне депоније 

2014-2016 
Општина Обреновац, ЈКП 
"Обреновац" 

Надлежна  
министарства,  
фондови 
 

 

 

Урађена  

документација 

 

 

 

Учешће у изградњи 
регионалне депоније 

2014 и даље 

Општина Обреновац, ЈКП 
"Обреновац" 

Надлежна 
министарства, 
фондови 

Изграђен објекат 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне  
институције  

Извор 
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Унапређење животне средине  

Мониторнинг  

Мониторинг животне 
средине (ваздуха, земљишта, 
вода, маршутно мерење 
буке), аерополен 

сваке године 
ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине (ЈП ЗЖС) 

Општина Обреновац 
Периодични 
извештаји- 
месечни, годишњи 

Израда катастара 

Израда катастра загађивача 
воде, земље и ваздуха 

2014-2016 
Секретаријат за заштиту 
животне средине и ЈП ЗЖС 

Општина Обреновац 

Израђен катастар у 
потпуности или 
за део општинске 
територије  

Катастар биодиверзитета 
(попис посебно угрожених 
екосистема и станишта 
ендемских врста) 

2014-2016 ЈП ЗЖС Општина Обреновац 

Израђен катастар у 
потпуности или 
за део општинске 
територије  

Ажурирање 

постојећих  

катастара 

Катастар извора 2014-2016 ЈП ЗЖС Општина Обреновац 

Израђен катастар у 
потпуности или 
за део општинске 
територије  



Катастар јавних зелених 
површина  

2015-2016 ЈП ЗЖС Општина Обреновац 

Израђен катастар у 
потпуности или 
за део општинске 
територије  

Катастар деградираних 
површина  

2014-2016 ЈПЗЖС Општина Обреновац 

Израђен катастар у 
потпуности или 
за део општинске 
територије  

Повећање површина  

под шумом 

Спровођење стратегије 
пошумљавања града 
Београда, реализација плана 
пошумљавања на подручју 
ГО Обреновац  

2014-2016 
Секретаријат за заштиту 
животне средине 

Општина Обреновац, 
Град Београд 

Величина 
пошумљених 
површина  

Реализација студије "План 
садње са програмско-
просторним решењем ТЦ1 
излетишта Забран у 
Обреновцу"- пошумљавање 

2014-2016 ЈП ЗЖС, удружења грађана 
Општина Обреновац, 
донатори 

Број посађених 
стабала/пошумљених 
површина  

Уређење, заштита и 

одржавање 

постојећих зелених 

површина 

Уређење јавних 
девастираних површина 
(истраживање могућности и 
перспективе коришћења 
запуштаних излетишта и 
осталих девастираних 
површина, израда пројектне 
документације, уређење и 
привођење намени ових 
површина ) 

2014-2016 

Општина Обреновац, ЈП 
ЗЖС 
ЈП за изградњу Обреновца, 
ЈКП Обреновац, удружења 
грађана 

Општина Обреновац, 
фондови, донатори 

Величина и број 
површина, извештаји 
са радних сесија групе 
за уређење 
девастираних 
површина, израђена 
пројектна 
документација 

Израда и спровођење 
појединачних пројеката 
подизања и уређења мањих 
јавних зелених површина  

2014-2016 ЈП ЗЖС Општина Обреновац 
Величина  и број 
површина  



План управљања 
спомеником природе "Група 
стабала храста лужњака-
Јозића колиба", управљање и 
проширење заштићеног 
подручја 

2014-2016 ЈП ЗЖС 
Општина Обреновац, 
донатори 

Величина одржаване 
површине,акт о 
проширењу заштићене 
површине  

Израда планова и програма 
управљања, одржавања и 
уређења 

2014-2016 
Надлежно министарство, 
ЈП ЗЖС 

Општина Обреновац, 
донатори 

Израђен план и 
програм 

Едукације о очувању 

и  

унапређењу животне  

средине 

Одржавање и унапређење 
арборетума и едукација 
становништва, нарочито 
школске популације на 
простору арборетума 

2014-2016 
ЈП ЗЖС, удружења грађана, 
образовне установе 

Општина Обреновац, 
донатори, фондови 

Величина одржаване 
површине и број нових 
биљних врста, 
евиденција постојећих, 
број посета и програм 
едукације 

Едукација-Промотивне 
кампање у циљу развијања и 
афирмације проеколошког 
мишљења (кроз 
обележавање значајних 
еколошких датума) 

2014-2016 ЈП ЗЖС Општина Обреновац 

Број одржаних 
едукација, семинара, 
пропагадног 
материјала, трибине  

Израда оперативних  

планова 

 Студија о угрожености и 
одбране од поплава за 
територију ГО Обреновац  

2014-2016 

ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине, општина 
Обреновац, надлежне 
службе 

Општина Обреновац Усвојен план 

Смањење броја 

штетних 

организама 

Програм сузбијања крпеља сваке године 
ЈП за заштиту и унапређење  
животне средине 

Општина Обреновац 
Број  
спроведених акција 



Смањење броја 

штетних 

организама 

Програм контроле глодара и 
мере систематске 
дератизације  

сваке године 
ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине 

Општина Обреновац 
Број  
спроведених акција 

Програм контроле 
популације комараца и мере 
сузбијања ларви и одраслих 
форми 

сваке године 
ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине 

Општина Обреновац 
Број  
спроведених акција 

Повећање степена 

заштите и очување 

квалитета 

земљишта 

Програм контроле 
распрострањености  
биљних алергена и 
инвазивних врста и мере 
систематског уклањања 
коровских алергена 

2014-2016 

ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине, 
ЈКП Обреновац, општина 
Обреновац, удружења 
грађана 

Општина Обреновац 
Величина површине на 
којој је  акција 
спроведена 

Специфични циљ - Уређење водотокова        

Изградња 

обалоутврде на 

десној обали Саве 

Израда техничке 
документације/ревизија 
постојећих пројеката 

2014- 2014 
ЈП за заштиту и унапређење 
животне средине, ЈП 
"Београдводе" 

Општина Обреновац, 
ЈП "Београдводе" 

Урађена техничка 
документација 

Изградња обалоутврде у 
зони Забрана 

2014-2016 ЈП "Београдводе" 
Општина Обреновац, 
ЈП "Београдводе" 

Изграђена обалоутврда 

  
Уређење слива корита 
Баричке реке са ретензијом  

2014 - 2016 
ЈП "Београдводе", ЈП за 
изградњу 

Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и употребна  
дозвола 

Уређење осталих 

водотокова 
Уређење канала Купинац 2014 - 2016 

ЈП "Београдводе", ЈП за 
изградњу 

Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и употребна  
дозвола 

  

Уређење спојног канала на 
делу од старе Тамнаве до 
канала Купинац 

2014 - 2016 
ЈП "Београдводе", ЈП за 
изградњу 

Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и употребна  
дозвола 

  
Зацевљење дела корита 
Тамнаве 

2014 - 2016 
ЈП "Београдводе", ЈП за 
изградњу 

Општина Обреновац 
Добијена грађевинска 
и употребна  
дозвола 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне 
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 



Специфични циљ - Коришћење обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности 

  

Стимулисање развоја 
пројеката у вези са 
коришћењем 
обновљивих извора енергије 
и пројеката у вези са 
побољшањем енергетске 
ефикасности 

2014-2016 

Општина Обреновац, 
удружења грађана, приватни 
сектор, надлежно 
министарство, Агенција за 
енергетику, Управа за 
енергетику Града Београда 

Општина Обреновац, 
донатори 

Реализована кампања, 
одржане едукације и 
предавања на тему 
унапређења и 
могућностима 
коришћења 
обновљивих извора 
енергије  

  

План за унапређење 
енергетске ефикасности 
јавних, стамбених и 
пословних објеката 

2014-2016 Општина Обреновац, ЈП за 
изградњу Обреновца, ЈКП 
"Топловод", месне заједнице  

Општина Обреновац Донет план  

Унапређење 

енергетске  

ефикасности јавних 

објеката 

и јавног осветљења 

Изградња, реконструкција, 
рационализација и 
одржавање јавне расвете 

2014 - 2016 
ЈП за изградњу Обреновца, 
општина Обреновац 
  

 
Општина Обреновац, 
фондови 

Завршени радови, 
смањена потрошња 
електричне нергије  

  

Замена столарије и 
постављање фасаде 
на јавним објектима, 
постављање соларних  
панела и увођење система 
грејања 

2014 - 2016 

ЈП за изградњу Обреновца, 
општина Обреновац, друге 
надлежне институције 
  

 
Општина Обреновац, 
фондови 

Завршени радови, 
повећана ЕЕ објекта 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне 
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Развој пољопривредних потенцијала општине 

Едукација 

пољопривредних 

произвођача 

Заштита животне средине - 
Едукација у вези смањења 
загађења земљишта и вода 

2014-2016 

Општина Обреновац, 
Канцеларија за 
пољопривреду, Одељење за 
развој   

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број одржаних 
едукација 

Едукација произвођача - 
стицање нових знања и 
њихово увођење у праксу 

2014-2016 

Општина Обреновац, 
Канцеларија за 
пољопривреду, научне 
институције   

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број одржаних 
едукација, штампане 
брошуре  



Јачање постојећих 

капацитета  и развој 

нових 

Формирање Центра за развој 
пољопривреде– 
Агробизнис центра (АБЦ) 

2014-2016 
Општина Обреновац, 
удружења, задруге   

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број нових задруга и 
удружења 

Пројекат јачања постојећих 
и формирања нових 
удружења и задруга као 
подстицај произвођачима за 
специјализацију производње 

2014-2016 
Општина Обреновац, 
Канцеларија за 
пољопривреду, удружења 

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број нових задруга и 
удружења 

Пројекат подстицаја за 
отварање мини прерадних 
капацитета 

2014-2016 

Општина 
Обреновац,Канцеларија за 
пољопривреду, Одељење за 
развој, удружења, приватне 
иницијативе  

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број мини прерадних 
капацитета 

Пројекат формирања 
машинских прстенова  

2014-2016 

Општина Обреновац, 
Канцеларија за 
пољопривреду, Одељење за 
развој, месне заједнице, 
акционе групе  

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број машинских 
прстенова 

Пласман  

производње 

Пројекат развоја кванташке 
пијаце  

2014-2016 

Општина Обреновац, 
Канцеларија за 
пољопривреду, Одељење за 
развој   

Општина Обреновац 
Површина кванташке 
пијаце  

Учешће у пројекту 
Велетржнице-Београд 

2014-2015 
Општина Обреновац, ПД 
"Велетржница-Београд" 

Општина Обреновац,   
ПД "Велетржница-
Београд" 

Завршен објекат 
велетржнице 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне 
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Допринос развоју МСП и предузетничкој делатности  



Унапређење 

амбијента за 

привредни развој 

Индустријска зона Барич 2014 

Општина Обреновац, 
надлежне републичке 
институције, Холдинг 
предузеће "Прва Искра" 
Барич у реструктурирању, 
инвеститори 

Општина Обреновац, 
Град Београд, 
пројекти 

Проценат 
попуњености зоне  

Индустријска зона Уровци,  
могућност проширења 

2014-2016 
Општина Обреновац, 
Министарство одбране 

Општина Обреновац 
Проценат 
попуњености 
зоне/проширена зона  

Промоција инвестиционих 
потенцијала општине  

2014-2016 
Председник општине, 
Општинско веће, Одељење 
за развој, привредници 

Општина Обреновац Број промоција 

Форум привредника-
повезивање и примери добре 
праксе на територији 
општина Обреновац, 
Лазаревац, Барајево, 
Лајковац и других 
територијално блиских 
општина 

2014-2016 Општине укључене у форум 
Општине укључене у 
форум, пројекти 

Израђен портал, 
одржане едукације и 
презентације  

Формирање базе података и 
привредне мапе Обреновца  

2014-2016 Одељење за развој Оптшина Обреновац Формирана база 

Подршка оснивању  
кластера 

2014-2016 Општина Обреновац 

Општина Обреновац, 
надлежно 
министарство,  
пројекти 

Број промоција, 
основан  
кластер 

Повећано 

запошљавање 

теже запошљивих 

лица 

Подршка у изради бизнис 
планова и пројеката 

2014-2016 
Одељење за развој, 
удружења 

Општина Обреновац, 
пројекти 

Број субјеката којима 
је  
пружена помоћ 

Субвенције доприноса за 
социјално осигурање 

2014-2016 Општина Обреновац, НСЗ Општина Обреновац 

Број ваучера који су 
реализовани кроз  
запошљавање од 
стране послодавца 



Субвенције послодавцима за 
запошљавање на 
новоотвореним радним 
местима 

2014-2016 
НСЗ, Локални савет за 
запошљавање, Одељење за 
развој 

Општина Обреновац, 
Република Србија  

Број и структура 
послодаваца, број и 
структура теже 
запошљивих/рањивих 
запослених лица 

Субвенције за  
самозапошљавање 

2014-2016 
НСЗ, Одељење за развој, 
Локални савет за 
запошљавање 

Општина Обреновац, 
Република Србија  

Број и структура теже 
запошљивих лица који 
су регистровали свој 
бизнис у АПР 

Субвенције за запошљавање 
из категорије теже 
запошљивих занимања, са 
завршеним VII ССС 

2014 -2016 

НСЗ, општина Обреновац, 
Локални савет за 
запошљавање, Дом здравља, 
школе  

Општина Обреновац, 
Република Србија  

Број лица која су 
завршила одговарајуће  
факултете, а налазе се 
на евиденцији НСЗ 

Јавни радови  2014-2016 

НСЗ, општина Обреновац, 
Локални савет за 
запошљавање, Одељење за 
развој 

Општина Обреновац, 
Република Србија  

Број јавних радова, 
број ангажованих лица 
са евиденције НСЗ 

  
Активности/мере Рок 

Одговорне 
институције  

Извор  
средстава 

Индикатори 

Специфични циљ - Развијање ефикасне управе 

Унапређење рада  

општинске управе 

Израда програма 
информатичке и стручне 
обуке запослених у управи 

2014 -2016 Општина Обреновац Општина Обреновац 
Израђен  и усвојен 
програм, број 
одржаних обука 

Умрежавање рада општине и 
јавних предузећа развојем 
ГИС-а, повећање 
транспарентности и 
доступности докумената 

2014 -2016 
Општина Обреновац, јавна 
предузећа, РГЗ 

Општина Обреновац, 
пројекти 

Уведен ГИС у рад 
управе 



Унапређење рада  

општинске управе 

Подизање квалитета у 
систему архивирања, 
прављење елетронске базе 
архивских података 

2014 -2016 Општина Обреновац 
Општина Обреновац, 
пројекти 

Број докумената који 
су унети у базу 

Развој електронских база 
података, постојећих и 
стварање нових, обједињена 
евиденција општинске 
имовине -општина и јавна 
предузећа 

2014 -2016 
Општина Обреновац,  
јавна предузећа Општина Обреновац Израђена база 

  
Систем управљања 
квалитетом  

2014 -2016 
Општина Обреновац, 
сертификациона кућа 

Општина Обреновац Добијен сертификат 

Ажурирање 

постојећих  

и израда нових 

планова 

Израда Стратешког 
акционог  
плана 

2016 

Општина Обреновац, 
установе, институције, 
удружења грађана,  
грађани 

Општина Обреновац Донет план  

Доношење/ажурирање 
Локалног акционог плана за 
младе 

2015 

Општина Обреновац, 
установе, институције, 
удружења грађана,  
грађани 

Општина Обреновац Донет план  

Доношење/ажурирање 
Локалног акционог плана 
заштите и унапређења 
животне средине 

2015 

Општина Обреновац, 
установе, институције, 
удружења грађана,  
грађани 

Општина Обреновац Донет план  

Доношење/ажурирање 
Локалног акционог плана за 
запошљавање 

2014-2016 

Општина Обреновац, 
установе, институције, 
удружења грађана,  
грађани 

Општина Обреновац Донет план  

Израда Стратегије културног 
развоја општине Обреновац  

2014 

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

Општина Обреновац 
Донета Стратегија 
културног развоја  
општине Обреновац  

 



Израда Локалног акционог 
плана за унапређење 
положаја Рома у ГО 
Обреновац 

2014 

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

Општина Обреновац Донет план  

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

2014 

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

Општина Обреновац Донет план  

Израда локалног акционог 
плана за 
енергетику/програма 
енергетске ефикасности  

2014 

Општина Обреновац, ЈКП  
"Топловод", Управа за 
енергетику града Београда, 
установе, удружења грађана, 
грађани 

Општина Обреновац, 
пројекти 

Донет план  

Усвајање Стратегије развоја 
топлификационог система 
Обреновца са приградским 
насељима 

2014 
Општина Обреновац,  
ЈКП "Топловод" 

ЈКП "Топловод" Донета стратегија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


