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I ПРОЦЕС И ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник 

Републике Србије, број 10/2013, 142/2014 и 103/2015), дата је могућност органима 

аутономне покрајине (АП) и јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) да могу да утврђују 

мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на 

својој територији, а да се средства за спровођење ове политике обезбеђују у буџету 

АП/ЈЛС.  Јединице локалне самоуправе могу  да  утврђују  све  врсте подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју (директна плаћања; подстицаји мерама руралног 

развоја; посебни подстицаји; кредитна подршка), осим директних плаћања. Међутим, и 

код ове врсте подстицаја (директних плаћања), ЈЛС има право да пољопривредницима 

обезбеђује регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима и регрес за 

вештачко осемењавање. 

 
На основу Програма коришћења средстава Буџетског Фонда за финансирање Програма 

и планова општине Лајковац у области пољопривреде и Одлуке Комисије за праћење 

реализације Програма буџетског Фонда пољопривреде, општинска Управа општине 

Лајковац расписује конкурсе на годишњем нивоу за доделу средстава за подстицај 

пољопривредне производње у општини Лајковац. Програми
1
 за које се може 

конкурисати дефинишу мере подршке за унапређење и развој сточарства, воћарства и 

повртарства, као и подстицајна средства за набавку хербицида. Одлуку о корисницима 

средстава Буџетског Фонда за финансирање Програма и планова општине Лајковац у 

области пољопривреде, доноси Комисија формирана од стране општинског Већа. 

 
Имајући претходно на уму, ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја 

општине Лајковац у периоду 2016-2025. године (у даљем тексту Стратегија) 

представља одраз локалне аграрне политике (усклађене са националном аграрном 

политиком
2

  и политиком руралног развоја Европске уније
3
) и основни стратешки 

документ Буџетског Фонда за финансирање Програма и планова општине Лајковац у 

области пољопривреде у дефинисању Програма мера подршке за сперовођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац, као и 

општини Лајковац и пољопривредним субјектима приликом конкурисања за фондове 

Европске уније (ЕУ) и друге фондове и програме. 

 
Израда  Стратегије  одвијала  се  у две  фазе,  а  овим  стратешким  документом  обе  су 

обухваћене у јединствени документ: 

 Прва фаза: „АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА“ 

 Друга фаза: „ПЛАТФОРМА, ЦИЉЕВИ И СТУБОВИ СТРАТЕГИЈЕ“

                                                            
1 За Програме ових Конкурса, могу се пријавити искључиво регистрована пољопривредна газдинства 

са територије општине Лајковац. 
2 Закон о пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС број 41/2009 и 10/2013 – др. 

Закон; Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник Републике 

Србије број 10/2013, 142/2014 и 103/2015. 
3 Regulation of EC on support for rural development, Regulation EU, No 1305/2013. 
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1.1.1.   Циљ и значај израде Стратегије 
 
Израда Стратегије има задатак да буде основни водич који ће усмеравати акције и напоре 

свих носилаца пољопривредног и руралног развоја на територији општине Лајковац. 

Истовремено, она мора бити уклопљена у могућности финансијских, материјалних и људских  

ресурса,  усклађена  са политиком развоја пољопривреде Општине,  Републике, политиком 

руралног развоја ЕУ и сл. 

 
У  протеклих  двадесетак  година  десиле  су се  веома  крупне  промене  у политичком оквиру 

и макроекономским односима, како у Централној Србији, тако и Републици Србији у целини. 

Замах тржишне економије и тржишних принципа пословања имали су утицај и на рурални 

развој, а самим тим и на пољопривредно-прехрамбени сектор, који је најосетљивији и по 

својој природи врло специфичан. 

 
Територија општине Лајковац и њен пољопривредни и рурални развој, односно политика 

одрживог пољопривредног и руралног развоја су пред важним изазовима у предстојећем 

дугорочном раздобљу. Отварање према међународној заједници, а посебно јасно опредељење 

наше земље за европске интеграције, захтева ново дефинисање улоге и значаја секторa 

пољопривреде и хране. Сходно томе, процењујемо да је сада право време за израду врло 

јасног стратешког документа, који ће, не само дати одговор на кључна питања у сектору 

производње хране, већ и посветити посебну пажњу развитку руралних подручја и предвиђању 

и планрању даљег развоја пољопривреде.  

 
„Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-

2025. године“, резултат је рада Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - 

Универзитет у Крагујевцу, Института за економику пољопривреде - Београд и свих 

заинтересованих субјеката из области пољопривреде, прераде и других сродних делатности 

на територији општине Лајковац.  

 

Овај стратешки документ: 

 Даје одговор како природне претпоставке, добар географски положај и друге 

предности  општине Лајковац преточити  у високо  продуктивну и  конкурентну 

пољопривредну производњу, а за добро свих становника Општине (акивних 

пољопривредника, некомерцијалних пољопривредних газдинстава и других); 

 Представља слику будућности пољопривреде општине Лајковац: како би она 

требало да изгледа, где би се требало улагати, у ком правцу би се пољопривреда 

требало развијати и сл. Генерално, основни правци развоја пољопривреде требало би 

да буду усмерени на стварање продуктивне производње, високе конкурентности на 

домаћем и страном тржишту, производње која је специјализована и фокусирана на 

захтеве тржишта.  

 

Доношењем  ревизије Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у 

периоду 2016-2025. године, остварују се бројни циљеви на нивоу Општине и самих 

пољопривредних произвођача у области пољопривреде и руралног развоја: 

 Буџетски Фонд за финансирање Програма и планова општине Лајковац у области 

пољопривреде добија стратешки документ, као оквир пољопривредног и руралног 
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развоја, који је подлога формулисању мера у политици буџетске подршке развоју 

пољопривреде и руралних области; 

 Општина Лајковац и пољопривредни субјекти добијају основ (право) за конкурисање 

ка финансијским средствима буџета Републике, фондова ЕУ и других програма 

(Немачка организација за техничку сарадњу - Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, Светска банка – World Bank), а за потребе реализације различитих 

пројеката. Примера ради, расположивим средствима из ИПАРД II фондова
4
, Општина 

и/или произвођачи (пољопривредници, предузећа) неће моћи приступити уколико 

Општина нема стратешки документ развоја пољопривреде на својој територији; 

 Израда Стратегије  даје  основу  за  развој  међуопштинске  сарадње  и  јавно  

приватних партнерских односа у области пољопривреде и руралног развоја; 

 Равнотежа/баланс између економских интереса (економске исплативости 

пољопривреде, високе продуктивности, конкурентности, високе зараде 

пољопривредника) и потреба заштите животне средине и социјалне заштите 

становништва које живи у руралним подручјима. 

 

1.1.2. Методологија израде Стратегије 
 

Сама израда Стратегије (први део) захтева комплексан приступ и истраживање, што се може 

обезбедити само тимским радом интердисциплинарног састава. 

 

Ток израде Стратегије одвијао се у више фаза, почев од организационих припрема, 

дефинисања задатака, успостављања одговарајуће сарадње на терену, усклађивања 

методолошких поступака и одређивања носилаца активности. 

 

Затим је следила фаза прикупљања и сређивања информационе основе у непосредној сарадњи 

са званичним представницима локалне управе, анкетирање развојно оријентисаних 

газдинстава, привредних субјеката и органа локалне управе, уз уважавање стратешких  

докумената  вишег  ранга.  На  основу претходног  добијена  је основа за детаљну анализу 

потенцијала, услова и праваца будућег развоја пољопривреде. 

 
Завршни послови на изради Стратегије везани су за њено представљање јавности (уз 

уважавање свих конструктивних сугестија, предлога и примедби од стране стручне и научне 

јавности и свих релевантних учесника у пољопривредној делатности), верификацију изнетих  

предлога од стране овлашћеног тела Наручиоца и Савета за израду Стратегије, те њено 

коначно усвајање. 

 
У методологији израде Стратегије, примењена је, између осталог, SWOT анализа 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац, као аналитичка техника која на 

систематској основи омогућава упоређивање снага и слабости са шансама и претњама у 

окружењу и представља оквир за спровођење стратешког планирања. SWOT матрица 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац дата је у трећем делу ревизије 

Стратегије, а приликом тумачења ове матрице, важно је имати у виду следеће: 

                                                            
4
 ИПАРД II ПРОГРАМ Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за 

програмски период 2014. до 2020. године - достизање европских стандарда и подизање конкурентности. 
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 Снаге  пољопривредних  произвођача  и  општине Лајковац у пољопривредној 

производњи, као и шансе које „нуди“ домаће и светско окружење/тржиште - 

представљају позитивне развојне факторе, које би општина Лајковац требало да 

искористи за развој пољопривреде и руралних подручја у наредном периоду; 

 С  друге  стране,  слабости  пољопривредника  и  претње домаћег  и  иностраног 

окружења - представљају негативне развојне факторе (факторе који коче развој), које 

општина Лајковац и пољопривредници морају, пре свега, разумети, предвидети и на 

одговарајући начин реаговати, како би се негативан утицај ових фактора умањили у 

највећој могућој мери. 

 

Овакав приступ стратешком планирању развоја, са аспекта препознавања позитивних и 

негативних развојних фактора општине Лајковац у области пољопривреде и руралног развоја, 

представља добру полазну основу за дефинисање:  

- визије развоја пољопривреде и одрживог руралног развоја; 

- формулисање стратешких циљева и развојних приоритета; 

- мера и пројеката по развојним приоритетима. 

 
У наставку се презентују документа која се усвајају током процеса израде Стратегије: 

- Одлука о приступању ревизији Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине 

Лајковац у периоду 2016-2025. године; 

- Одлука о именовању Координатора израде Стратегије (у даљем тексту Координатор); 

- Одлука о именовању чланова Радне групе за координацију процеса израде Стратегије 

(у даљем тексту Радна група за координацију); 

- Решење о именовању чланова Тима за координацију израде Стратегије (документ 

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Универзитет у Крагујевцу); 

- Решење о именовању чланова Тима за координацију за израду Стратегије (документ 

Института за економику пољоприврде - Београд); 

- Одлука о упућивању на Јавну расправу нацрта ревизије Стратегије пољопривреде и 

руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025. године. 

 
За потребе израде Стратегије формирана су (конституисана) и одговарајућа тела, која се 

приказују, као и њихова основна улога и задаци током ревизије Стратегије. 

 
Координатор омогућава да се у процес израде Стратегије укључе сви кључни и 

заинтересовани актери (стејкхолдери) на територији општине Лајковац, представнике 

значајнијих пољопривредних предузећа, удружења и сл. 

 

Радна група за координацију има задатак да управља, организује и координира у процесу 

планирања, да усваја сва припремљена документа и да их прослеђује Координатору на даље 

разматрање и усвајање. У свом раду, ова група обезбеђује логистичку подршку 

Координатору, бави се административним потребама процеса планирања, обезбеђује 

техничку подршку и обједињује напоре свих сегмента потребних за ефикасан рад на 

стратешком планирању. Задатак чланова ове групе је да изврше детаљну анализу стања и 

потреба у следећим областима:  

- пољопривредна производња; 
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- животна средина; 

- рурални развој. 

 

Такође, чланови Радне групе за координацију треба да идентификују заједничке економске 

циљеве и активности, проблеме и потенцијалне шансе и правце развоја у сектору 

пољопривреде и руралног развоја.  

 

1.2. ИЗВРШНИ САДРЖАЈ 
 
Садржај документа Стратегије (ПРВИ ДЕО), изложен је у три основна поглавља. 
 

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

Стратегије. 
 

Друго поглавље, садржи тематску област која се односи на Социо-економску анализу стања, 

као реалну подлогу за идеје какав пољопривредни и рурални развој на територији општине 

Лајковац желимо у будућности. 
 
Треће поглавље представља SWOT анализа пољопривреде и руралног развоја општине 

Лајковац, у коме се анализирају снаге, слабости, шансе и претње пољопривредног и руралног 

развоја на територији општине Лајковац. 

 
ДРУГИ ДЕО Стратегије „Акциони план за реализацију приоритета развоја пољопривреде  и  

руралних  подручја  општине Лајковац  до  2025. године“  структуиран  је  на следећи начин: 

Поглавље  IV:  Визија  и циљеви развоја пољопривреде и  руралних попдручја општине 

Лајковац. 

Поглавље V: Мере и активности по приоритетним подручјима пољопривредне и политике 

руралног развоја општине Лајковац; 

Поглавље VI: Потенцијални извори финансирања мера у области пољопривреде и руралног 

развоја општине Лајковац; 

Поглавље VII: Имплементација, евалуација и надзор. 

 

1.3. ПРОЦЕС РАДА 
 
Израда Стратегије одвијала се у две фазе, а овим стратешким документом обухваћене су обе 

фазе у јединствени стратешки документ: 

Прва фаза: „АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА“  

Друга фаза: „ПЛАТФОРМА, ЦИЉЕВИ И СТУБОВИ СТРАТЕГИЈЕ“ 

 

Прва фаза обрађује две тематске целине, а то су: 

- Социо-економска анализа стања; 

- SWOT-анализа. 
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Друга фаза се односи на више тематских области, као што су: 

- Визија; 

- Стратешки циљ и развојни приоритети; 

- Дефинисање мера и пројеката; 

- Потенцијални извори финансирања; 

- Имплементација, евалуациа и надзор. 

 

Документ ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 

2016-2025. године, у процесу израде прошао је све уобичајене и предвиђене фазе и поступке 

који обезбеђују да он буде заснован на реалној и критичкој анализи и оцени достигнутог 

нивоа развијености, на реалној процени ресурса, те на свеобухватној и респектабилној 

сагласности широког круга актера. 

 
Социо-економску анализу стања, њене налазе и оцене, уз истраживачки тим, разматрао је и 

Координатор израде Стратегије. Радна група за координацију процеса израде Стратегије је, уз 

оцену социо-економске анализе стања, била прво место где су разматране идеје о развоју 

пољопривреде и руралном развоју општине Лајковац, у периоду од 2016. до 2025. године. 

 
Након јавне презентације, разматрања свих заинтересованих учесника у планирању, оцењене 

су све примедбе, предлози за измене или допуне, а оно што је било могуће и за шта је 

Координатор израде Стратегије оценио да је оправдано и примењиво, уграђено је у текст 

Нацрта ревизије Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 

2016-2025. године.  

 
У наставку су дате основне активности процеса израде Стратегије: 

I Почетне активности; 

II Прикупљање података и анализа стања (ситуациона анализа и SWOT матрица 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац); 

III Дефинисање визије, стратешких развојних циљева и приоритетних праваца развоја 

пољопривреде и руралних подручја; 

IV Акциони план – припрема мера и пројеката по развојним приоритетима; 

V Јавна расправа; 

VI Усвајање Стратегије. 

 
1.4. ПРИНЦИПИ РАДА 
 

Партнерство. Један од основних принципа на којима треба да се заснива израда стратешког 

документа одрживог дугорочног развоја, као што је нпр. Стратегија развоја пољопривреде и 

руралног развоја јесте принцип партнерства у њеном формулисању и имплементацији. То 

значи да би сви релевантни актери, као што су представници локалне самоуправе, њених 

структура, представници реалног сектора (предузећа, предузетници, произвођачи), 
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представници цивилног сектора (пословна удружења, невладине организације) и сви други 

актери требало да буду укључени у процес креирања и формулисања једног стратешког 

документа (одрживог социо-економског развоја или развоја пољопривреде и сл.). 

 
На овим принципима одређене су радне групе за различите секторе које су узеле учешћа у 

оцени елемената анализе стања, као и оцени перспектива развоја пољопривреде и руралног 

развоја општине Лајковац за наредни период. 

 
Сходно претходном, може се рећи да је ова Стратегија документ заснован на општем 

консензусу о жељеним достигнућима развоја пољопривреде и руралног развоја општине 

Лајковац, из којег јасно произилазе обавезе, не само за општину Лајковац и њене органе, него 

и за све субјекте унутар ове локалне самоуправе. 

 
Принцип усклађености са стратешким документима. Ревизија Стратегије пољопривреде и 

руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025. године, усклађена је са следећим 

стратешким документима: 

 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2020. 

година (Службени гласник Републике Србије број 85/14); 

 Просторни  план  општине Лајковац 

(http://www.direkcijalajkovac.rs/download/prostorni_plan_opstine_lajkovac.pdf); 

 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  (Службени гласник Републике 

Србије, број 10/2013, 142/2014 и 103/2015). 

 
Важно је такође истаћи да се ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине 

Лајковац у периоду 2016-2025. године надовезује на стратешка документа општине Лајковац, 

као што су: 

 Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковцa у периоду 2011.–2015. 

године (http://www.lajkovac.org.rs/download/strategija_13_02_13.pdf); 

 Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.–2015. 

(http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=1

42). У овом документу,  између  осталог, истиче  се  да  ће  општина Лајковац ојачати 

пољопривреду и рурални развој, као и да Општина даљи пољопривредни и рурални развој 

види кроз програме и пројекте, као што су: 

- процена постојећих пољопривредних и руралних ресурса; 

- подстицај уједначеном руралном развоју; 

- диверсификација агроекономије; 

- развој руралне инфраструктуре. 

 
У току израде Стратегије, настојано је да се на сваки начин доследно примењују и остали 

принципи битни за њено доношење. Због тога је она утврђена тако да представља својеврстан 

спој обавеза свих учесника у процесу њеног доношења у правцу њене имплементације, 

праћења и контроле тих процеса. 

 

http://www.direkcijalajkovac.rs/download/prostorni_plan_opstine_lajkovac.pdf
http://www.lajkovac.org.rs/download/strategija_13_02_13.pdf
http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=142
http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=142
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II СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 
 

2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

2.1.1. Административни и географски положај 

 

Општина Лајковац је једна од општина која се налази у Западној Србији у средњем делу тока 

реке Колубаре, на 44° и 30ʹ северне географске ширине и 20 ° и 15ʹ источне географске 

ширине, на просечној надморској висини од 122 метара и има пријатну умерено-

континенталну климу. У непосредној близини су ваздушне бање-Дивчибаре (45 километара), 

висораван на планини Маљен, и Рајац (30 километара), испод Сувобора. Територијално 

припада Колубарском округу заједно са општинама Ваљево, Мионица, Уб, Љиг и Осечина, а 

граничи се са Лазаревцем, Ваљевом, Убом, Мионицом и Љигом. Заузима површину од 186 

квадратних километара са 19 насељених места: варош Лајковац, Јабучје, Врачевић, село 

Лајковац, Бајевац, Рубибреза, Пепељевац, Ћелије, Боговађа, Ратковац, Придворица, 

Непричава, Степање, Словац, Мали Борак, Стрмово, Доњи Лајковац, Скобаљ, Маркова 

Црква.  

 

Лајковац је смештен је у близини Ибарске магистрале којом је од Београда удаљен 69 

километара, а од Лазаревца три километра. Због близине важних саобраћајница повезан је 

врло фреквентним путним саобраћајем (са Београдом, Чачком, Ваљевом, Шапцем, Лозницом 

и другим градовима). До Ваљева, седишта Колубарског округа, има 27 километара 

регионалним путем М-4. Лајковац је такође и познато железничко место. Варошица Лаковац 

је и настала проласком првог воза на релацији Обреновац-Ваљево 1908. године., и била је 

значајан железнички чвор јер су се у њему укрштале пруге уског колосека за Ваљево, 

Аранђеловац и Мионицу. Без обзира на то што данас нема такав значај, представља једну од 

познатијих станица на прузи Београд-Бар.  

 

Рударски басени „Колубара“, најзначајнији угљенокоп Електропривреде Србије, простиру се 

једним делом на подручју општине Лајковац, тако да је значајан проценат становништва 

запослен у самом басену или у предузећима везаним за овај индустријски комплекс са 

седиштем у Вреоцима (Лазаревац).  

 

2.1.2. Историјат 

 

Историја општине Лајковац датира још из доба римске империје, о чему сведочи још увек 

неистражено археолошко налазиште – локалитет Анине у сливу реке Љиг, на територији села 

Ћелије. На овом локалитету су откривени остаци палате за коју се верује да је припадала 

високом римском великодостојнику. 

 

Територија општине Лајковац први пут долази под српску власт за време владавине краља 

Милутина 1284. године.
5
 Међутим, падом деспотовине ова област долази под управу 

Отоманског царства, при чему се целокупно становништво исељава преко Саве и Дунава. 

                                                            
5 http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=145 
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Простор који данас заузима оптина Лајковац насељен је крајем XVIII и почетком XIX века 

становништвом које је претежно дошло из Црне Горе, Херцеговине и Старог Влаха. 

 

Најзначајнији историјски објекат на овим просторима је манастир Боговађа чија старост није 

утврђена, али се верује да је подигнут почетком XV века јер је у његовој порти, по предању, 

сахрањен Слепи Гргур, син Ђурђа Бранковића. У овом манастиру је одржан састанак кнезова 

и виђенијих људи тадашње Србије где је одлучено да се подигне буна против отоманске 

власти, а током Првог српског устанка у овом манастиру је заседао „Правистељштвујући 

совјет сербски“ (српска влада). 

 

На просторима општине Лајковац, током Првог светског рата, се водила чувена Колубарска 

битка, о чему сведочи спомен црква у Ћелијама где су сахрањени посмртни остаци 

настрадалих српских војника. Други светски рат је прошао знатно мирније на овој територији 

о чему сведочи само један сукоб Колубарске чете са Немцима у железничкој ложионици. 

 

Варошица Лајковац је настала 1908. године проласком првог воза „ћира” пругом узаног 

колосека, на релацији Обреновац – Ваљево
6
. Пруга и воз су били најзаслужнији за брз развој 

Лајковца, чиме је он постао железнички чвор великог значаја јер су се у њему укрштале пруге 

за Ваљево, Аранђеловац и Младеновац. Укидањем пруга уског колосека, Лајковац губи свој 

значај железничког чвора и данас представља полазну станицу на прузи Београд – Бар. Како 

је настао поред пута и пруге, првобитни изглед Лајковца је имао линеарну форму где су 

централни садржаји били смештени покрај пута, односно пруге. Због пруге која пролази кроз 

центар варошице, Лајковац је подељен на северни део изнад и јужни део испод пруге. Нови 

период у развоју овог региона започиње оснивањем општине Лајковац, када се центар 

интересовања помера са железнице ка рударским коповима. 

 

2.1.3. Демографске карактеристике  

 

Становништво, као хумани ресурс, у овој Стратегији приказује се преко анализе броја 

становника, активности и запослености по различитим делатностима, као и преко њихове 

полне и старосне структуре. 

 

Структура становништва –Према попису из 2011. године општина Лајковац има 15.475 

становника, што чини 0,22% укупног становништва Републике Србије, 0,76% становништва 

Региона Шумадије и Западне Србије и 8,87% становништва Колубарске области (Табела 1.). 

Просечна густина насељености општине Лајковац је 83 ст/km
2
. Статус града има само варош 

Лајковац, у којој живи 3.249 становника, односно, 21% укупног становништва. Преостало 

становништво спада у рурално становништво које живи у 18 насеља Општине. Учешће 

градског становништва општине Лајковац је мање у односу на Републику, где градско 

становништво чини 59,4% укупног становништва, као и у односу на Регион Шумадије и 

Западне Србије (47,4% становништва је градско) и Колубарску област (42,2% становништва је 

градско). Са аспекта успостављених тенденција пражњења села, карактеристичних за шире 

просторе Републике Србије, такав однос становништва у Општини може се оценити као 

повољан.   

 

                                                            
6 Стратегија развоја општине Лајковац 2006-2016., новембар 2007., СО Лајковац, стр. 13. 
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Опште демографске тенденције –У последње две и по деценије у Републици Србији се 

бележи негативан природни прираштај. Према подацима о попису становништва из 1991., 

2002. и 2011. године приметно је смањење броја становника на свим посматраним нивоима 

организационе структуре (Република Србија, Регион Шумадије и Западне Србије, Колубарска 

област, општина Лајковац). Укупан број становника у општини Лајковац, између пописа из 

1991. и 2002. године, смањен је за 2,2%, односно, 382 становника, док је између пописа из 

2002. и 2011. године укупан број становника у овој Општини смањен за чак 7,2%, односно, 

1.205 становника. 

 

Старосна структура –Просечна старост становништва општине Лајковац је нешто нижа од 

републичког просека и износи 42 године, наспрам 42,2 године колико износи просечна 

старост становништва Републике Србије. На територији општине Лајковац индекс старења 

становништва је висок и износи 115,76, али је ипак нижи у односу на Републику (124,62)
7
. У 

укупном становништу доминирају особе старе од 30 до 49 година са 26% учешћа. На другом 

месту су особе са 65 и више година старости са 17,1% учешћа, док треће место заузимају 

особе старе од 50 до 59 година са 16,5% учешћа. Може се закључити да је старосна структура 

становништва општине Лајковац неповољна, али ипак нешто повољнија од републичког 

просека. 

 

Полна структура –У општини Лајковац 49,99% укупног становништва чини женско 

становништво, што је нешто мање у односу на учешће женског становништва на нивоу 

Републике (51,3%), Региона Шумадије и Западне Србије (50,7) и Колубарске области (50,4%). 

По насељима се уочавају извесне разлике у полној структури становништва. Учешће женског 

становништва веће од 50% имају варош Лајковац, село Лајковац, Боговођа, Врачевић, Мали 

Борак и Ћелије, док у осталим насељима жене чине мање од половине становништва. 

Изузетак је насеље Непричава које има подједнак број мушког и женског становништва (303 

мушкарца и 303 жене).  

 

Становништво према активности –Од укупног броја становника општине Лајковац 46,78% 

је економски активно становништво, што је мање од просека за Колубарску област (47,96%), 

али је изнад просека за Републику Србију (41,34%) и Регион Шумадије и Западне Србије 

(41,03%). Економски активно становништво општине Лајковац учествује са 0,24% у 

економски активном становништву Републике Србије, са 0,87% у економски активном 

становништву Региона Шумадије и Западне Србије и са 8,65% у економски активном 

становништву Колубарске области (Табела 1.). Међу активним становништвом општине 

Лајковац занимање обавља 91,8% становника, док је 8,2% активног становништва 

незапослено.  

 

  

 

 

                                                            
7 Поред одређивања старости становништва просеком година, као индикатор старости узима се и индекс 

старења становништва, који представља однос броја становника старости изнад 60 година и броја 

становника старости до 20 година (помножен са 100). Као гранична вредност узима се број 40. Вредности 

индекса веће од 40 указују да становништво улази у процес старења. Што индекс више надмашује вредност 

од 40, то је ситуација неповољнија. 



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

15 

 

  Табела 1. Становништво према попису из 2011. године 

 Укупно 
Економски активно становништво 

Свега Обавља занимање Незапослени 

Лајковац 15.475 7.240 6.647 593 

Процентуално учешће становништва општине Лајковац у укупном и економски активном становништву 

Републике Србије, Региона Шумадије и Западне Србије и Колубарске области 

Република Србија  0,22% 0,24% 0,29% 0,09% 

Региона Шумадије и 

Западне Србије 
0,76% 0,87% 1,03% 0,32% 

Колубарска област 8,87% 8,65% 9,12% 5,49% 

   Извор: РЗС, „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији“   

 

Пољопривредно становништво –Учешће становништва које се бави пољопривредом на 

територији општине Лајковац у укупном становништву износи 12,9%, што је више од просека 

за Републику и Регион Шумадије и Западне Србије, али је мање у односу на Колубарску 

област (Табела 2.).  

 
Табела 2. Пољопривредно становништво у општини Лајковац 

 

Економски активно 

пољопривредно становништво 

које обавља занимање 

% у укупном 

становиштву 

% у укупном економски 

активном становништву 

Република Србија 340.186 4,7% 11,4% 

Регион Шумадије и 

Западне Србије 
157.863 7,8% 18,9% 

Колубарски област 29.200 16,7% 34,9% 

Општина Лајковац 2.006 12,9% 27,7% 

Извор: РЗС, „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији“, Књига 7, Књига 15 и 

обрачун аутора 

 

Жене чине 55,1% укупног економски активног пољопривредног становништва општине 

Лајковац које обавља занимање. Проценат учешћа жена у укупном економски активном 

пољопривредном становништву је нешто виши у односу на учешће жена у укупном 

становништву (око 50%) и у укупном економски активном становништву (око 40%) на 

територији општине Лајковац. 

 

Запосленост –Тренд смањења броја запослених на територији општине Лајковац, забележен у 

периоду 1998–2008. године, настављен је и након тога. У периоду 2008-2011. година број 

запослених је опао за око 10%. Према подацима Републичког завода за статистику највеће 

учешће у укупном броју запослених (преко 36,6%) имају они који се баве вађењем руда и 

камена, што је знатно више у односу на исту категорију запослених на нивоу Републике (око 

1,2%), Региона Шумадије и Западне Србије (око 1,4%) као и Колубарске области (3,7%). 

Пољопривреда ангажује веома мали број запослених и има просечно учешће од 0,4% у 

укупном броју запослених, што је мање у односу на просек за Републику (2%), Регион 

Шумадије и Западне Србије (1,4%) и Колубарску област (1,7%). 

 

Незапосленост –У периоду 2008-2011. година број незапослених на територији општине 

Лајковац је порастао за око 36%. Према подацима Републичког завода за статистику за 2011. 

годину, у укупном броју незапослених у општини Лајковац, 34,3% лица која траже запослење 

нема никаквих квлификација. 
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2.1.4. Карактеристике насељске мреже 

 

Општина Лајковац се састоји од 19 насеља што подразумева Лајковац као административни 

центар Општине, који је према укупном броју становника уједно и највеће насеље Општине, и 

18 катастарских општина (Табела 3).  

 
Табела 3. Мрежа насеља општине Лајковац према површини и броју становника, према попису 

из 2011. године 

Р.Б. 
Катастарска 

општина 

Површина, 

(ha) 

% од укупне 

површине 

Број 

становника 

% од укупног 

броја 

становника 

1. Лајковац 
1.128 6,07 

3.249 21,00 

2. Село Лајковац 2.107 13,62 

3. Стрмово 530 2,86 306 1,98 

4. Степање 603 3,25 443 2,86 

5. Словац 471 2,54 270 1,74 

6. Скобаљ 555 2,99 178 1,15 

7. Рубрибреза 591 3,19 802 5,18 

8. Ратковац 519 2,80 309 2,00 

9. Боговађа 864 4,66 479 3,10 

10. Придворица 464 2,50 190 1,23 

11. Пепељевац 1.158 6,24 666 4,30 

12. Непричава 1.296 6,98 606 3,92 

13. Маркова црква 297 1,60 111 0,72 

14. Мали Броак 1.043 5,62 89 0,58 

15. Јабучје 4.513 24,31 3.070 19,84 

16. Доњи Лајковац 760 4,10 415 2,68 

17. Врачевић 1.579 8,51 873 5,64 

18. Бајевац 1.473 7,94 611 3,95 

19. Ћелије 715 3,86 701 4,53 

УКУПНО 18.559 100 15.475 100 

Извор: Стратегија развоја општине Лајковац 2006-2016, новембар 2007, СО Лајковац, стр. 23.; РЗС, „Попис 

становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији“ 

 

Присутна је велика поларизација и неравномерност у досадашњем развоју мреже насеља, уз 

концентрацију активности и садржаја у индустријски развијеном општинском центру 

Лајковцу, за разлику од осталих недовољно развијених насеља
8
. Поред насеља Лајковац, 

једино још село, Јабучје бележи значајнији проценат учешћа у укупном броју становника. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Стратегија развоја општине Лајковац 2006-2016., новембар 2007., СО Лајковац, стр. 23. 
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2.2. ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ 

 

2.2.1. Основни макроекономски индикатори Републике Србије 
  

У макроекономском амбијенту Србије постоје разни гепови који се могу елиминисати новим 

приступом који подразумева крупне промене, које су усмерене на успостављање новог односа 

према макроекономском окружењу. Предузећа су дуго обављала своје активности у 

пословном окружењу које су карактерисали неефикасност и одсуство мотивације код 

запослених. Последично, транзиција у Србији отпочела је 2000. године, када су се стекли 

основни предуслови за њено спровођење. Либерализација трговинских односа и капиталног 

биланса омогућила је интегрисање економског система Србије у међународне финансијске и 

робне токове. Започете промене у домену економије, иако су под дејством многобројних 

фактора који на њих имају амортизационо дејство, попримиле су карактер иреверзибилних 

процеса.  

 

Према званичним подацима (РЗС, Министарство финансија Републике Србије, Народна банка 

Републике Србије, 2016.) евидентиране су следеће тенденције основних макроекономских 

индикатора Републике Србије: 

 Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2016. године, у односу на 

исти период претходне године, износио је 3,5% (Табела 1. у Анексу). Десезонирана 

серија података показује раст БДП у првом кварталу 2016. године од 1,6% у односу на 

претходни квартал; 

 Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2016. године у односу на исти 

период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у 

сектору грађевинарства, 15,0%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања 

отпадним водама, 6,6% и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних 

возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 4,1%; 

 Потрошачке цене у јуну 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне 

године, повећане су 0,3%, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане за 

0,9%; 

 Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године номинално је већа за 0,1%, а реално је 

мања за 0,6% од просечне зараде исплаћене у мају 2015. године. Просечна зарада без 

пореза и доприноса исплаћена у мају 2016. године номинално је на истом нивоу, а 

реално је мања за 0,7% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену 

у мају 2015. године. 

 Промет робе у трговини на мало у Републици Србији, у мају 2016. године у односу на 

мај 2015. године, већи је у текућим ценама за 2,3%, а у сталним ценама за 4%. У мају 

2016. у поређењу са претходним месецом, промет робе је мањи у текућим ценама за 

3,3%, а у сталним ценама за 3,5%; 

 Индустријска производња у периоду јануар–мај 2016. године, у поређењу са истим 

периодом 2015. године, већа је за 8,0%;  

 Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар-мај 2016. 

године виша је за 7,3% у односу на исти период претходне године. Дефицит износи 

1.698,1 мил. долара, што чини смањење од 10,9% у односу на исти период претходне 
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године. Изражен у еврима, дефицит износи 1.520,2 милиона, што је смањење од 10,9% 

у поређењу са истим периодом претходне године; 

 Стопа незапослености у периоду 2012-2015. година смањила се са 23,0% на 16,7%. 

 Укупан број запослених у првом кварталу 2016. године је повећан за 2,7% на 

међугодишњем нивоу, на шта је највише утицало повећање запослености у сектору 

услуга, а у мањој мери повећање запослених у сектору индустрије; 

 Јавни дуг централне државе је на крају маја 2016. године износио 24,3 млрд евра, 

односно 72,1% БДП; Јавни дуг Србије има тенденцију раста: на крају 2015. године 

износио је 24,8 милијарди евра (75,5% БДП-а); На крају 2014. године износио је 22,7 

милијарди евра (70,9% БДП-а), крајем 2013. године 20,1 милијарду евра (59,6% БДП-

а); а на крају 2012. године 17,6 милијарди евра (45,4% БДП-а); 

 Девизне резерве Народне банке Србије су на крају маја износиле 9.263,9 милиона евра, 

чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 227% и шест месеци увоза робе и 

услуга. Поред чињенице да је мај месец у години за који је због извршења претходно 

преузетих законских обавеза карактеристичан повећан одлив средстава из девизних 

резерви, током маја 2016. смањење девизних резерви Народне банке Србије било је 

најмање у целој години и износило је 74,1 милион евра. 

 

Неадекватан економски развој Србије детерминисан је бројним факторима, међу којима се 

издвајају неповољна структура привреде, губитак традиционалних тржишта, финансијска 

недисциплина, недовољно инвестирање и сл. Иако је после 2000-те године у Србији 

успостављен растући тренд инвестиција, оне су недовољне за трансформацију од „факторима 

вођене“ у „инвестицијама вучену“ привреду, коју карактерише одрживи развој (Портер, 

1990). Последично, досадашњи раст није одржив без значајног повећања инвестиција, а 

кључно питање Србије у наредном периоду јесте одрживи привредни раст, раст 

конкурентности привреде и предузећа и раст извоза. Комплетирање тржишних 

институција, посебно развој финансијских тржишта, развој ефикасног тржишта роба и 

услуга (уз заштиту и јачање конкуренције на тржишту), изградња инфраструктуре, 

ефикаснија државна администрација и судство, смањење корупције – нужни су предуслови 

развоја стимулативног макроекономског окружења и раста инвестиција у Србији. 

 

2.2.2. Структура привреде Општине  

 

С обзиром да статистички подаци за бруто додату вредност (БДВ)
9
 и бруто домаћи производ 

(БДП)
10

 нису доступни на нивоу ЈЛС, у наставку се даје структура БДВ по делатностима за 

ниво Колубарске области (Табела 4.). Структура бруто додате вредности по делатностима 

показује да по овом индикатору у Колубарској области доминирају: 

- Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром, снабдевање водом и управљање отпадним водама (27,87%); и 

                                                            
9 Бруто додата вредност је износ који произвођач прима од купца за јединицу произведене робе и услуга, 

који искључује порезе и укључује примљене субвенције (РЗС, Србије). 
10 БДП је индикатор економских активности на нивоу целе земље, представља резултат производних 

активности резидентних институционалних јединица и једнак је суми њихових додатих вредности које се 

обрачунавају за све институционалне секторе. Добија се као збир бруто додатих вредности свих 

резидентних институционалних јединица, увећан за износ пореза на производе и умањен за износ 

субвенција на производе на нивоу укупне економије. Извор, РЗС Србије. 



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

19 

 

- Пољопривреда, шумарство и рибарство (20,07%). 

 
Табела 4. Бруто додата вредност/

1
 по делатностима у Колубарској области, 2013. год. 

Делатност Вредност, мил. РСД 
Структура, 

% 
Пољопривреда, шумарство и рибарство 11.170 20,07      

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање електричном енергијом, гасом 

и паром, снабдевање водом и управљање отпадним водама 

15.509 27,87      

Грађевинарство 2.024 3,64      

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, саобраћај и 

складиштење, услуге смештаја и исхране 

8.534 15,34      

Информисање и комуникације 516 0,93      

Финансијске делатности и делатност осигурања 562 1,01      

Пословање некретнинама 6.098 10,96      

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; 

Административне и помоћне услужне делатности 

1.234 2,22      

Државна управа и обавезно социјално осигурање, образовање, здравствена и 

социјална заштита 

9.156 16,45      

Уметност, забава и рекреација и остале услужне делатности 840 1,51      

Укупно 55.643 100,00      

/1 БДВ се добија као разлика између вредности производње и међуфазне потрошње. 

Извор: Статистички годишњак Републике Србије, 2015., страна 149. 

 

Структура привреде за ниво општине Лајковац добијена је преко индикатора запослености 

(Табела 5.) и на основу тржишне анализе најзначајнијих предузећа у привреди. 

 
Табела 5. Економски активно становништво које обавља занимање према делатности у 

Лајковцу, 2011. год. 
Делатност Запослени, бр. Структура (%) 
Пољопривреда, шумарство, рибарство 2.006 30,18      

Рударство 1.311 19,72      

Прерађивачка индустрија 734 11,04      

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 136 2,05      

Снабдевање водом; управљање отпадним водама 

контролисање процеса уклањања отпада и сличне 

87 

1,31      

Грађевинарство 285 4,29      

Трговина на велико и трг. на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 367 5,52      

Саобраћај и складиштење 367 5,52      

Услуге смештаја и исхране 83 1,25      

Информисање и комуникације 40 0,60      

Финансијске делатности и делатност осигурања 28 0,42      

Пословање некретнинама 1 0,02      

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 56 0,84      

Административне и помоћне услужне делатности 353 5,31      

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 315 4,74      

Образовање 230 3,46      

Здравствена и социјална заштита 161 2,42      

Уметност; забава и рекреација 31 0,47      

Остале услужне делатности 47 0,71      

Делатност домаћинства као послодавца; делатност 

домаћинстава која производе робу и услуге за сопственепотребе 

- 

0,00      

Делатност екстериторијалних организација и тела 1 0,02      

Непознато 8 0,12      

Укупно 6.647 100,00      

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011. РЗС. 
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Према подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. у структури економски 

активног становништва које обавља занимање у Лајковцу највећи проценат становништва 

ангажован је у (Табела 5.): 

 пољопривреди (30,18%);   

 рударству (19,72%); 

 прерађивачкој индустрији (11,04%).  

 

У структури лајковачке привреде највеће учешће има пољопривреда у којој преовлађује 

индуивидуални сектор (http://skgo.org/municipalities/16/privreda). По значају се истичу: 

ратарство, сточарство, повртарство и воћарство. Према подацима Одељења за привреду и 

имовинско правне послове општине Лајковац, постоје две индустријске зоне. Једна је на 

површини од 104,5 ха на улазу у Лајковац (земљиште у приватном власништву, 

инфраструктурно опремљено, ту је „Виндија”, „Млекара МО”, силос), а друга зона 

(индустријска зона 2, површине од 149,7 ха у КО Непричава) ће се градити уз аутопут, по 

завршетку пута (Коридор 11).  

 

Основни циљ стварања нове индустријске зоне је привлачење инвеститора и додељивање 

намене на неизграђеном земљишту у складу са њиховим захтевима и потребама, што је 

драгоцен ослонац за гринфилд (greenfield) инвестиције. Пракса из окружења показује како је 

гринфилд инвестирање утицало на привредни раст, јер је тај облик улагања осим директно 

(повећање запослености, извоз, порез који плаћају држави), утицао и индиректно на њихов 

економски развој – доласком гринфилда стварају се подуговарачки ланци и развијају се мала 

и средња предузећа (Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације, Индустријска зона 2, Лајковац, 2014.). 

 

Овакав приступ је оправдан будући да су кључна ограничења локалне привреде: низак ниво 

привредне активности, недостатак тржишта, неразвијеност приватног сектора, 

предузетништва, менаџмента и маркетиншких вештина (Стратегија локалног одрживог 

развоја општине Лајковац за период 2015–2025.).  

 

У циљу подробнијег упознавања са привредном структуром у општини Лајковац наводе се 

следећа предузећа: 

 Елмонт–погон РБ „Колубара“. Предузеће је основано 1969. године. Мало електро-

машинско, монтажно и производно предузеће, које је по оснивању запошљавало осам 

радника. Као самостално послује до 1983. године. Тада улази у састав тадашњег СОУР 

РЕИК „Колубара” у Лазаревцу, тачније у „Колубару Метал”, а од 1990. у ЕПС. Данас 

је погон „Елмонт” организован у четири радне јединице: „Енергетика”, 

„Телекомуникације”, „Метални погон” и „Одржавање”.  

 ЕПС РБ „Колубара“ – Површински коп „Тамнава - Западно поље“ давао је највише 

угља у систему Рударског басена „Колубара“. Годишње, од укупно 29, у овом 

угљенокопу произведе се око 14 милиона тона лигнита. Тако је било пре поплаве, а 

очекује се да ће ове године та цифра бити поново достигнута; 

 „Виндија“ д.о.о., Лајковац. Виндијино пословно седиште у Србији налази се у 

Лајковцу и обједињује фабрику производа од живинског меса у војвођанском 

Пландишту отворену у мају 2009. године. У постројењима која се простиру на 

површини од 7.000 м² запослено је више од 200 радника, највећим делом локалних 

http://skgo.org/municipalities/16/privreda
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становника. Висок квалитет производа који стижу из Пландишта потврђен је и 

добијањем извознога контролног броја за извоз робе на подручје Европске уније 

(http://www.vindija.hr); 

 Млекара МО, Лајковац. Налази се у самој варошици Лајковац. Производни програм 

предузећа обухвата млеко и млечне производе. Преовлађујући производи су: јогурт, 

пастеризовано млеко и тврди сир; 

 Хладњача за воће „Фрувела“ д.о.о. основанa је 2006. године. Водећа је хладњача у 

Србији и овом делу Европе. Основне делатности хладњаче су прерада, откуп, извоз и 

смрзавање воћа. Главни производи су: јагода, малина, купина, вишња, шљива и кајсија 

у разним облицима. Производња у хладњачи Фрувела је заснована на ISO 9001:2008 и 

HACCP стандардима. Истовремено, јагода, малина, купина, вишња, шљива и кајсија се 

из хладњаче Фрувела извозе за земље ЕУ (http://www.fruvela.com); 

 Борверк Еуротрејд. Област делатности компаније је производња амбалаже од 

пластичних маса, односно компанија се бави производњом и продајом пет предформи 

и боца од којих се дувањем добијају боце жељених облика. Патентирана производња и 

технологија гарантују пунионицама квалитетне предформе и боце различитих тежина, 

боја и величина. (http://www.borverk.rs); 

 Ива Аграр д.о.о. Лајковац. Ова Комапанија постоји више од 15 година и запошљава до 

50 радника. Водећи је произвођач супстрата за гајење биљака „Чаробна земља”, лидер 

је у производњи грађевинског камена и свих врста камених агрерата у каменолому 

ОСТРЕШ, а од 2008. у оквиру предузећа отворен је IVA GIFT SHOP (www.iva-

agrar.rs); 

 „Микро Електроника“ се бави производњом софтверских и хардверских алата за 

микроконтролере. Као пионири у Србији, написали су и издали многобројне књиге из 

ове области, a међу клијентима су им чак „Сони“, „Хитачи“ и многи други 

(http://www.mikroe.com); 

 „Сани комерц“ је породична фирма са традицијом дугом преко двадесет година, са 

седиштем у Лајковцу. Производе картонске транспортне амбалаже, тачније „америкен 

кутије“. У асортиману имају 1.300 производа, располажу капацитетима и могућности 

да одговоре захтевима европског тржишта. Тренутно послују са тринаест запослених; 

 „Борверк“ д.о.о. Лајковац je привредно друштво за производњу, промет и увоз-извоз, 

основано 1990. године. Предузеће Борверк је у статусу активног привредног друштва. 

Претежна делатност предузећа је експлоатација грађевинског и украсног камена 

(https://borverk.ls.rs/rs); 

 „Нодел“ je предузеће за маркетинг, инжењеринг, производњу, промет и 

постмаркетиншке услуге, д.о.о. Лајковац. Предузеће је основано 1997. године. 

Основна делатност предузећа је производња плетених и кукичаних чарапа. 

 

У општини Лајковац постоје могућности за развој услужних делатности, међу којима су 

посебно дефицитарне личне услуге, поједине занатске услуге, информатичке и пројектне 

услуге, услуге маркетинга, разне консалтинг и пословне услуге сектору МСП, трговинске 

услуге, угоститељско-хотелијерске услуге, услуге у сектору пољопривреде и друге 

активности (Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015–2025.). 

У наредном периоду унапређење привредне структуре општине Лајковац може се убрзати 

приливом средстава кроз инвестиције у нова предузећа и докапитализацију постојећих. 

Такође, инфраструктурно опремање индустријских зона као и локалне олакшице и 

http://www.fruvela.com/
http://www.fruvela.com/
http://www.borverk.rs/
http://www.iva-agrar.rs/
http://www.iva-agrar.rs/
http://www.mikroe.com/
https://borverk.ls.rs/rs
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подстицаји, биће значајни за даљи раст и развој свеукупне привреде на територији општине 

Лајковац. 

 

2.2.3. Значај и улога пољопривреде и агроиндустрије у општинској економији 

 

Учешће бруто додате вредности (БДВ) пољопривреде у бруто домаћем производу (БДП) 

Републике Србије у периоду 2007-2014. година у просеку износи 6,6% (Економски рачуни 

пољопривреде у Републици Србији 2007-2014.).  Ово је знатно више учешће у поређењу са 

земљама ЕУ, где не прелази 2% (посебно у развијеним европским земљама). Значај и 

допринос пољопривреде БДП Србије посебно је велики када се делатности пољопривреде, 

придода и вредност створена у прехрамбеној индустрији, производњи пића и дувана. 

 

С обзиром да РЗС не располаже економским рачунима пољопривреде на нивоу региона, 

области и ЈЛС, у наставку се ова тачка за општину Лајковац анализира преко индикатора 

запослености, факторских услова за развој пољопривреде, привредних друштава која послују 

у пољопривредно прехрамбеном сектору и сл.  

 

Учешће активних пољопривредника (економски активно становништво у сектору 

делатности А „Пољопривреда, шумарство и рибарство“) у укупном економски активном 

становништву које обавља занимање у општини Лајковац износи 30,18%, што је више у 

поређењу са републичким нивоом (14,8%), али још увек ниже од нивоа учешћа у Колубарској 

области од 40,06% (Табела 6.). Према подацима Одељења за привреду и имовинско правне 

послове општине Лајковац, велики број запослених у Рударском басену Колубара и миграције 

младих због школовања и радног ангажовања имају за резултат да се мали број газдинстава 

бави претежно пољопривредом. Сходно томе, нема великих, тржишно оријентисаних 

пољопривредних газдинстава, нити интензивне пољопривреде.  

 
Табела 6. Број активних пољопривредника Колубарске области и општине Лајковац, 2011.  

 
Економски активно 

становништво 

Број активних 

пољопривредника 

Учешће активних пољопривредника у  

економски активном становништву (%) 

Република Србија 2.304.628 340.186 14,8 

Колубарска област 72.899 29.200 40,06 

Ваљево 35.500 9.605 27,06 

Лајковац 6.647 2.006 30,18 

Љиг 5.902 2.929 42,63 

Мионица 6.339 3.594 56,70 

Осечина 6.058 4.327 71,43 

Уб 12.453 6.739 54,12 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова  у Србији 2011. (Економски активно становништво које 

обавља занимање према делатности). 

 

Општина Лајковац има повољне факторске услове за развој пољопривреде. Повољни 

климатски фактори, разноврсност типова земљишта, повољна хидрогеологија и добра путна 

инфраструктура су добри услови за развој пољопривредне производње, а пре свега, 

сточарства, ратарства и воћарства (Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 

за период 2015–2025.). Међутим, у структури биљне производње, воћарска и виноградарска 

производња не заузимају значајно место иако за то постоје повољни услови (Попис 

пољопривреде 2012.). Општина Лајковац има значајну традицију у сточарској производњи, 

нарочито када се ради о говедарству. Позната је Лајковачка, традиционална Изложба 
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приплодних крава и јуница сименталске расе, која се преко 30 година одржава и окупља у 

Лајковцу квалитетна сименталска грла, не само из општине Лајковац, већ и из суседних 

општина (Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015–2025.). 

 

Примарна пољопривредна производња доминантно се одвија у сектору породичних 

пољопривредних газдинстава. Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године 

регистрованих породичних пољопривредних газдинстава је 1.516, а укупан број 

пољопривредних газдинстава
11

 износи 2.578. Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) 

износи 10.291 ха и његово учешће у укупној површини ЈЛС је 55%. Просечна величина 

поседа (КПЗ) по газдинству 3,99 ха. Наиме, у Општини доминирају ситни, неспецијализовани 

пољопривредни произвођачи без јасне пословне и тржишне оријентације. Резултат овакве 

производне структуре и слабе уређености су ниски и нередовни приходи уз одсуство 

озбиљног планирања, развоја и већих инвестиција (Програм  мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац у 2016. години). 

 

Према подацима Одељења за привреду и имовинско правне послове општине Лајковац: 

- Ратарство је заступљено само за културе које служе као сточна храна, што значи да 

се валоризација врши кроз сточарство;  

- Повртарство није развијено; 

- Воћњаке има доста пољопривредника, али нема великих, савремених воћњака, као ни 

тржишне производње воћа. У производњи ракије најзаступљенија је шљива, а у месту 

Бајевац постоји једна плантажа боровнице; 

- Сточартво је у паду, при чему постоји само неколико већих фарми у говедарској 

производњи (тов јунади, фарме музних крава) у местима Врачевић, Стрмово, 

Пепељевац (у овом месту је и једна већа фарма свиња од око 800 товљеника), Степање, 

Бајевац; 

- Виндија из Вараждина има фарму за тов бројлера у месту Рубрибреза, а у Лајковцу 

(варош) је централа и дистрибутивни центар; 

- Живинарство није значајно развијено са доласком Виндије. Нема кооперације Виндије 

и породичних пољопривредних газдинстава. Постоје две веће фарме бројлера у 

сектору пољопривредних газдинстава; 

- За овчарство и пчеларство постоји интересовање, а козарство је слабо развијено; 

- За органску производњу нема заинтересованих пољопривредних произвођача. 

 

Једна од најпознатијих земљорадничких задруга у Србији, ЗЗ „Лајковац”, више практично и 

не постоји, а капацитети млекаре, млина и силоса, хладњаче као и остали пословни простори 

чекају неко боље време и интерес садашњих власника да се поново ставе у функцију 

(http://skgo.org/municipalities/16/privreda). 

 

У преради пољопривредних производа региструје се мањи број субјеката у сектору МСП: 

 Прерада живинског меса („Виндија“ д.о.о., Лајковац);  

                                                            
11 Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна јединица која има 

јединствено управљање и на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно 

лице, предузетник или породично пољопривредно газдинство обавља пољопривредну производњу као 

примарну или секундарну делатност (Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији. Методолошко 

упутство). 

http://skgo.org/municipalities/16/privreda
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 Житарица (млин компаније „Аграриа Кампо”);  

 Млека („Млекара МО”, Лајковац);  

 Воћа  (Хладњача за воће „Фрувела“);  

 Производња супстрата за гајење биљака („Ива Аграр” д.о.о. Лајковац).  

 

У погледу развоја пољопривреде Лајковца у наредном периоду важно ће бити развијање 

прерађивачког сектора, односно отварање капацитета, посебно у сектору МСПП, у 

области прераде меса, млека, воћа, поврћа. Такође ће бити значајно инвестирати у 

постројења за сортирање, паковање и стандардизацију воћа и поврћа (чиме се повећава 

квалитет производа и олакшава пласман), као и у процесе имплементације и сертификације 

система безбедности и квалитета хране. 

 

2.2.4. Тенденције на тржишту рада 

 

(Не)запосленост представља један од основних показатеља друштвено-економског развоја 

сваког подручја. Сагледавање основних трендова и стања на тржишту радне снаге је од 

изузетног значаја с аспекта разматрања свеукупног развоја одређеног поднебља, али и 

степена ефикасности и сврсисходности коришћења расположивих људских ресурса, односно 

њиховог потенцијала. Генерално посматрано, на нивоу Републике Србије, у протеклих 

неколико година дошло је до смањења броја запослених лица, што је и било за очекивати с 

обзиром на актуелне привредне реформе које су карактеристичне за транзициони период и 

постојеће турбуленције у привредном систему земље које су проузроковане светском 

економском кризом и рецесијом привреде. Смањење економске активности и продуктивности 

рада повлачи за собом и смањење броја запослених лица. Међутим, терет кризе није се 

једнаким интензитетом одразио на број запослених лица у свим секторима привређивања. 

Штавише, имамо парадоксалну ситуацију да се повећао број запослених у јавном сектору, пре 

свега државној управи, здравству и образовању, а смањио број запослених лица у приватном 

сектору. Тренутна ситуација на републичком нивоу је таква да постоји велики јаз, односно 

несразмера између броја запослених лица у јавном и приватном сектору, што је неодрживо, 

дугорочно посматрано. Такође, овоме би требало додати и постојање веома развијеног сивог 

тржишта рада, тј. рада на „црно“, а које у значајној мери може да утиче на сагледавање реалне 

слике, па самим тим и доношење погрешних закључака по овом питању. Слична ситуација је 

и на нивоу локалних самоуправа, односно општина и градова у земљи. 

 

У општини Лајковац ситуација по питању броја незапослених лица се погоршава из године у 

годину, односно број незапослених лица је у сталном порасту. Међутим, ситуација још увек 

није забрињавајућа. Број запослених лица у периоду од 2008. до 2015. године на територији 

општине Лајковац је у постепеном паду и у посматраном периоду смањен је за 19% (РЗС, 

2008-2015.). Што се тиче структуре запослених лица  у општини Лајковац, у периоду 2008-

2015. године, највеће просечно учешће у укупном броју запослених лица имају они који се 

баве вађењем руда и камена (35%). Ово је сасвим разумљиво, пошто је значајан проценат 

становништва општине Лајковац запослен у рударском басену „Колубара“ као најзначајнијем 

угљенокопу Електропривреде Србије или предузећима везаним за овај индустријски 

комплекс са седиштем у Вреоцима, Лазаревац. Следећа привредна делатност која у просеку 

ангажује највећи број радно способног становништва општине Лајковац је прерађивачка 

индустрија (19%), затим следе саобраћај и везе (6%), и на крају пољопривреда (0,4%) (РЗС, 
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2008-2015.). Дакле, на основу претходне анализе може се закључити да је тржиште рада у 

домену пољопривреде неразвијено, па би сходно томе будуће развојне и инвестиционе 

активности општине Лајковац требало усмерити ка његовом оживљавању и развијању. У 

општини Лајковац није регистровано присуство опште летаргије код радно неактивног 

становништва, с обзиром да постоји воља за укључивањем у јавне радове и програме стручне 

праксе, и на тај начин решавање егзистенцијалног питања. У том смислу, требало би 

похвалити креативну улогу локалне самоуправе која кроз осмишљавање адекватних програма 

настоји да смањи број незапослених лица. Управо, економски развој општине Лајковац на 

основу континуираног привлачења нових инвестиција ефикасношћу општинске управе кроз 

отварање фабрика, погона, логистичких и дистрибутивних центара, допринео би отварању 

нових радних места и смањењу броја незапослених лица, што ће додатно утицати на 

учвршћивање радног потенцијала Општине. Иначе, приликом сагледавања броја 

(не)запослених лица на нивоу општине Лајковац требало би бити обазрив, јер на кретање, 

односно осцилације ове развојне категорије могу да утичу, и други фактори, који нису 

позитивни као што су инвестиције, попут мигрирања незапослених, пре свега, младих људи, у 

потрази за послом ка другим градовима/регионима, нпр. Лазаревцу, Убу, Аранђеловцу, 

Ваљеву и сл., а што, управо, омогућава близина, односно геостратешка позиција ове општине. 

На нивоу општине Лајковац постоји проблем неусклађености образовних профила које 

продукује национални систем образовања са приликама на локалном тржишту радне снаге, 

што у значајној мери детерминише актуелне тенденције. Најугроженије групе незапослених 

лица су оне са завршеним III и IV степеном стручне спреме, као и лица старости између 45 и 

54 годинe, а ситуација није боља ни када су у питању незапослена лица до 30 година старости. 

Имајући ово у виду, последњих година општина Лајковац улаже велике напоре и системски 

се бори да смањи број незапослених лица кроз Локални  акциони  план  запошљавања. 

Спровођењем овог акционог плана реализују се мере које су усмерене, пре свега, на 

категорије које се веома тешко запошљавају. Када је реч о спровођењу активне политике 

запошљавања на нивоу општине Лајковац, основни циљ је повећање броја запослених лица, 

односно успостављање стабилног и одрживог тренда раста на тржишту радне снаге, при чему 

би тежиште требало да буде на приватном сектору. Исто тако, неопходна је и подршка 

помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла, подстицање запошљавања младих, 

подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица, унапређење социјалног дијалога и 

јачање улоге социјалних партнера, подстицање запошљавања теже запошљивих категорија, 

борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања, отварање 

нових радних места кроз подстицање предузетништва и самозапошљавање, промоција и 

организовање јавних радова, итд.  
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2.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

2.3.1. Рељеф и педолошке карактеристике 

 

Територија општине Лајковац обилује рељефним облицима карактеристичним за равничарска 

подручја на ободу брдско планинских предела. Рељеф се формира углавном под утицајем 

речне ерозије и процеса огољавања чијим деловањем настају широке висоравни испресецане 

речним долинама. Река Колубара, са притокама Љигом и Топлицом, представља главни речни 

ток на овом подручју, чијим је деловањем створена широка алувијална равница која има 

велику површинску заступљеност, док су виши делови формирани у еруптивним и 

метаморфним стенским масама. Нижи брежуљкасти и равничарски делови налазе се на 

лесним наслагама, иначе веома еродибилним земљиштима, а коте терена крећу се од 90-365 

метара надморске висине, док се виши делови налазе на северном делу територије. Благо 

брежуљкасто земљиште се према југу уздиже у брдовите пределе који су наставци ваљевских 

планина. Правцем север–југ дужина територије је око 30 км, а ширина око 15 км, ваздушном 

линијом.  

 

На подручју општине Лајковац земљиште је већином пољопривредно, а према Просторном 

плану општине Лајковац, 2011., пољопривредни рејони су издвојени по котама терена:  

 Равничарско-долински, односно сточарско-ратарски рејон обухвата терене до 250 

метара надморске висине на којима су лоцирана најквалитетнија земљишта без већих 

ограничења за интензивну обраду и наводњавање. Овом рејону припадају следећа 

насеља општине Лајковац: Бајевац, Доњи Лајковац, Јабучје, Лајковац, Непричава, 

Пепељевац, Придворица, Ратковац, Рубрибреза, Степање, Стрмово, Врачевићи и 

Боговађа; 

 Брежуљкасти, односно сточарско-воћарско-ратарски рејон простире се углавном на 

теренима до 500 метара надморске висине на којима су најзаступљенија земљишта IV 

бонитетне класе која су ограничена за ратарење. Oвом рејону припадају насеља 

Маркова Црква и Словац. 

 

Укупна површина земљишта општине Лајковац износи 18.589,66 ha, а на основу истраживања 

Института за научна истраживања ПКБ „Агроекономик“ из јула 1989. године заступљена су 

четири типа, односно подтипа земљишта:  

 Колувијум са смолицом, са превагом неоглајног земљишног материјала глиновитог 

састава,  

 Псеудоглеи, равничарски дубоки,  

 Псеудоглеи, обровачки средње дубине,  

 Семиглеи, алувијално ливадски, некарбонатни. 

 

По заступљености класа земљишта, највећи део припада категорији обрадивог земљишта, с 

обзиром да 78% укупних пољопривредних површина Општине чине земљишта I-IV класе 

бонитета, док се мањи део површина налази под шумом. У зони око већих водотокова (река 

Клубара) земљише је највећим делом у I и II класи бонитета, али са малим процентом хумуса 

(услед уношења малих количина стајњака и пада сточног фонда), а евидентиран је и низак 

ниво фосфора у земљишном раствору (посебно села Јабучје, Непричава, Степање), што је 



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

27 

 

последица непоштовања плодореда и примене само једне врсте вешатачког хранива (NPK 

15:15:15). 

 

Ширење РБ Колубара на територији лајковачке општине врши се на рачун плодног 

пољопривредног земљишта и природних станишта као што су шуме, мочваре и ливаде. У 

периоду 1985-2006. године експроприсано је oko 800 ha земљишта, а до 2012. године још 450 

ha, са 150 домаћинстава, која су припадала селу Мали Борак. За ово подручје карактеристична 

је деградација земљишта услед интензивних радова на копању угља, што је довело до 

формирања земљишта најниже класе бонитета, депосола и техногених земљишта. То су 

антропогена земљишта која настају одлагањем јаловине.  

 

Поред тога, за потребе изградње путне инфраструктуре аутопута Београд-Јужни Јадран на 

подручју општине Лајковац извршена је експропријација 7.393 ha у осам насеља (Рубрибреза, 

Стрмово, Пепељевац, Ћелије, Боговађа, Доњи Лајковац, Непричава и Бајевац). Земљиште које 

путеви покривају представљају заувек изгубљени ресурс, које се скоро никада више не може 

привести некој другој намени.  

 

Хемијске карактеристике земљишта: Током 2003. године на подручју Општине реализован 

је програм контроле плодности земљишта у свих 18 катастарских оптштина са укупно 1.004 

узорка. Основни критеријум за избор парцела за узимање узорака била је величина парцела и 

перспективна газдинства која имају услове за трајније бављење пољопривредном 

производњом. 

 
Табела  7. Приказ плодности земљишта на територији општине Лајковац 

Просечна вредност свих испитаних узорака са подручја општине Лајковац 

Хумус 3,670 хумозно земљиште 

pH 5,17 кисело земљиште 

P2O5 (mg/100g) 11,06 средњи 

K2O (mg/100g) 18,75 оптималан 

Извор: Локални еколошки акциони план општине Лајковац, 2006. год.  

 

На основу приказаних резултата у Табели 7. може се зкључити да земљиште има неповољне 

хемијске особине, што се пре свега односи на ниску pH вредност земљишног раствора. 

Захваљујући стручној помоћи од стране Министартва пољопривреде током 2003. године, 

постигнути су задовољавајући резултати у поправци киселости земљишта применом 

калцификације.  

 

Стање ерозивних подручја на територији општине Лајковац. На настанак и развој 

ерозивних процеса на подручју општине Лајковац утицала је геолошко-педолошка подлога, 

клима, рељеф и начин коришћења земљишта. Услед великих мајских поплава 2014. године, 

које су погодиле и Лајковац дошло је до стварања нових клизишта и одрона. Након поплава 

општина Лајковац је приступила анализи тренутног стања где је констатовано да укупна 

површина која је захваћена ерозијом износи 33.480 м² (Табела 2.  у Анексу) С обзиром на 

природни еродибилитет земљишта постоји опасност интензивирања ерозивних процеса.  
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2.3.2. Основни климатски индикатори  

 

Према географском положају, Лајковац припада области умерено-континенталне климе са 

извесним специфичностима које се испољавају као елементи субхумидне и микротермалне 

климе. Њене одлике су умерено топла лета и умерено хладне, снежне зиме, са израженим 

прелазним годишњим добима. Падавина има у свим годишњим добима, али је њихова укупна 

месечна и годишња количина веома колебљива (Графикон 1.).    

 

На териотији општине Лајковац не постоји метереолошка станица, па су за приказ 

климатских елемената коришћени званични подаци метреолошке станице у Ваљеву за период 

1991-2014. године. Подаци се односе се на шире подручје Ваљева, па су самим тим 

релевантни  и за општину Лајковац.  

 
Граф. 1. Климадијаграм (по Walter-у, 1960) за Ваљево у периоду 1991-2014. године 
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Извор: РХМЗ, „Метеоролошки годишњак“ за период 1991. до 2014. године 

 

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, средња годишња температура 

на подручју општине Лајковац износи 11,8°C. Најхладнији месец је јануар (1,1°C), а затим 

температура расте и достиже свој максимум током јула (22,4°C). Раст температура праћен је 

растом количина падавина, које достижу максимум у јуну месецу (99,47 mm). Од јуна се 

јавља умерено сушни период, да би од октобра температура ваздуха почела да пада, а 

количина падавина да расте. Средња месечна минимала температура у посматраном периоду 

кретала се од -1,80°C у јануару до 20,50°C у јулу, док је средња месечна максимална 

температура била најнижа у јануару и износила је 6,10°C, а највиша у мају 26,60°C. Најнижа 

средња месечна температура забележена је у јануару и износила је 1,10°C, а највиша у јулу 

22,37°C. Екстремне температуре ваздуха измерене су у фебруару (2012. год.) од -23,2°C и у 

јулу (2007. год.) 42,4°C.  

 

Падавине имају обележје средњеевропског, подунавског режима годишње расподеле. 

Апсолутни годишњи максимум забележен је 2014. године (1.332,4 mm), док је апсолутни 

минимум забележен 1999. године (508,7 mm). Средње вредности падавина по годишњим 

добима највеће су у лето 31,2% од годишње вредности, у пролеће 25,2%, јесен 23,9% и 

најмањи је зими 19,9%. Битно је нагласити да је у вегетативном периоду вредност падавина 

око 58%. 
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Влажност ваздуха приказана је средњим годишњим и месечним вредностима:  

 Средња годишња влажност ваздуха износи 73,71%, 

 Максимална средња месечна влажност ваздуха се јавља током децембра и износи 

83,28%; 

 Минимална  средња месечна влажност ваздуха јавља се током јула и износи 66,88%. 

 

За шире подручје Ваљева одређена је учесталост и брзина ветра за осам смерова у години 

(Табела 8.).  

 
Табела 8. Приказ честине и брзине ветрова измерених у станици Ваљево, у приоду 1991 – 2014. 

године
*
 

Тип  N NE E SE S SW W NW Tишина 

Честине  60,73 79,73 99,91 47,86 28,45 108,27 247,77 94,18 324,27 

Брзине m/s 2,58 2,31 2,57 2,63 2,44 2,03 2,30 2,90  
*У метеоролошком годишњаку за 2009. и 2010. годину недостају подаци за метеоролошку станицу у Ваљеву 

Извор: РХМЗ, „Метеоролошки годишњак“ за период 1991. до 2014. године 

 

2.3.3. Хидрографска мрежа и водни ресурси 

 

Површинске воде. Општина Лајковац има веома развијену хидрографску мрежу. Територија 

Општине припада сливу реке Колубаре, односно сливу реке Саве. Слив Колубаре до Белог 

Брда заједно са сливом реке Обнице, Јабланице, Граца, Топлице и Љига захвата површину од 

1.896 км
2
. Дужина реке Колубаре кроз општину Лајковац износи 28 км. Због исправљања 

речног корита, које у овом подручју доста кривуда, дошло је до значајног скраћења речног 

тока што је довело до повећања уздужног пада речног тока и појаве регресивне ерозије која 

угрожава стабилност регулисаног тока.   

 

Једна трећина вода Колубарског слива пореклом су из извора, док су две трећине од бујица и 

поплавних таласа, тако да највећи део вода Колубарског слива протекне у виду поплавних 

таласа, док је ниво воде у вегетационом периоду веома низак због чега је овај слив 

окарактерисан као једно од најмаловоднијих подручја у Србији
12

. Због мале водности читавог 

слива реке Колубаре општина Лајковац се суочава са проблемом снабдевања становништва 

пијаћом водом. Наводњавање пољопривредних површина је само локално, традиционалним 

методама, без савремених мелиорационих систама.  

 

Према подацима Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, водопривреду и 

шумарство Регионалне привредне коморе Ваљево, регулисани део Колубаре, на територији 

општине Лајковац, је у дужини 2,92 км као левообални и деснообални насип. Такође је 

регулисан левообални насип у дужини од 6,84 км од Јабучја до Пепељевца. 
 

Поплаве се јављају и у лето и јесен, када се највеће штете причињавају пољопривреди. У мају 

2014. године Колубара се излила на нерегулисаном делу тока између Ваљева и Лајковца, а на 

току кроз Лајковац је пробила левообални насип. Штета од поплава је процењена на 91 

                                                            
12 Водни ресурси реке Колубаре окрактерисани су великом неравномерношћу протока са специфичним 

отицајима од око 2,5 l/s-km2, који су два пута мањи од просечних вредности за Републику Србију (од 5,7 l/s-

km2). 
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милион динара. Осим тога поплава је угрозила и 3.220 ха пољопривредних површина 

(Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2015.). 

 

Река Љиг је највећа десна притока Колубаре, у коју се улива код Лајковца. На  територији 

општине Лајковац протиче кроз село Боговађа и није регулисана у том делу. При већим и 

обилнијим падавинама, долази до изливања воде из корита и плављења пољопривредних 

парцела и домаћинстава. 

   

На територији општине Лајковац изграђене су две мање водне акумулације: 

 Паљуви-Виш је вештачко језеро које се налази на западном ободу села Јабучја. На 

подручју Општине Лајковац захвата површину од 113,65 ха, намењену за пријем 

поплавног таласа; 

 Проточно језеро је акумулација која се налази на траси измештеног корита Колубаре 

на месту неискоришћене касете за пепео. Дубина језера износи 10-13 метара, а 

површина око 12 хектара. Језеро је уклопљено у регулисано корито. 

 

Подземне воде. Геолошки склоп терена и структура порозности стенских маса указује на 

појаву подземних вода у виду издана разбијеног и збијеног типа и садрже значајне резерве 

подземних вода. Ове воде се користе за пиће уз додатну прераду у фабрикама воде. Ниво и 

квалитет подземних вода прати РХМЗ Србије преко мерних станица подземних вода на 

подручју Колубаре. Према Програму заштите животне средине општине Лајковац (2015 – 

2024.) на подручју Општине током времена формиране су три издани: 

 

Алувијална издан. Шљунковито-песковити седименти алувијалне равни реке Колубаре и 

њених притока представљају један од литолошких чланова кварталне старости у којима је 

формирана алувијална издан. У природним условима прихрањивање алувијалне издани врши 

се филтрацијом падавина преко алувијалних глина и из водотока.  

 

Подинска издан. Издан формирана подинским песковима који чине пескови неуједначене 

гранулације, леже непосредно изнад угљене серије и достижу дебљину и до 120 метара. У 

природним условима издани се прехрањују по ободу базена из алувијалних и међуслојних 

издани, и у зонама њиховог међусобног контакта, а празне се преко алувијалних издани.  

 

Тријаска издан. Издан формирана у кречњацима тријаске старости, а појављује се у Ћелијама 

и Непричави. Слојеви кречњака дебљине од 70 до 200 метара налазе се испод површине 

терена на дубини од 50-150 метара, и у њима је формира издан под притиском.  

 

Површинска експлоатација лигнита негативно утиче на промену режима подземних вода, 

тако да се на тој територији у даљој будућности не може рачунати на стабилно снабдевање 

водом из подземних аквифера. Због тога је неопходно да се регионалним водоводним 

системима обухвате и она сеоска насеља, која су се раније снадбевала из властитих бунара. 
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2.3.4. Коришћење  пољопривредног земљишта 

 

2.3.4.1. Катастарске културе и класе пољопривредног земљишта  

 

Повољни земљишни и климатски услови, саобраћајна приступачност и близина београдског 

тржишта чине највећи део пољопривредног земљишта општине Лајковац погодним за 

интензивну и разноврсну пољопривредну производњу. Катастар непокретности на подручју 

18 катастарских општина општине Лајковац региструје 13.681,6 ха пољопривредног 

земљишта следећих пољопривредних култура и катастарских класа (Табела 9.): 

 
Табела 9. Површина пољопривредних култура земљишта по катастарским класама 

Култура Укупно 
Класе 

I, ха II, ха I-II, % III, ха IV, ха I-IV, % V, ха I-V, % VI, ха VII, ха VIII, ха 

Њиве 9.910,6 553,5 1.268,0 18,4 1.409,2 3.853,3 71,5 2.384,8 95,5 434,0 7,3 0,5 

Вртови 1,3 0,0 0,5 38,0 0,8 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Воћњаци 8.52,1 4,0 258,5 30,8 532,7 54,2 99,7 2,7 100,0 0,0 0,0 0,0 

Виногради 40,6 1,2 11,4 30,9 23,5 3,9 98,3 0,7 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ливаде 1.446,9 49,3 259,5 21,3 459,7 577,8 93,0 95,1 99,6 5,1 0,5 0,0 

ОБРАДИВО 

ЗЕМЉИШТЕ 12.251,6 608,0 1.797,9 19,6 2.425,9 4.489,1 76,1 2.483,4 96,3 439,1 7,8 0,5 

Пашњаци 1.420,5 79,1 569,8 45,7 501,5 216,6 96,2 49,8 99,7 3,8 0,0 0,0 

Трстици-мочв 9,5 0,0 9,4 98,5 0,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ПОЉ. ЗЕМЉ. 13.681,6 687,0 2.377,0 22,4 2.927,5 4.705,7 78,2 2.533,2 96,7 442,8 7,8 0,5 

Извор: РГЗ, 03.02. 2016. (преузето из годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта oпштине Лајковац за 2016. годину, Сл. гласник општине Лајковац, бр. 9/2016) и обрачун ауторa. 

 

Обрадиве површине чине 89,5% пољопривредног земљишта и простиру се на 12,251,6 

хектара. Близу петине обрадивог земљишта (19,6%) је прве и друге катастарске класе, 56,4% 

је треће и четврте катастарске класе, а 20,3% је пете катастарске класе, што укупно чини 

96,3% обрадивог земљишта.  

 

Закон о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 

112/2015) забрањује коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, 

четврте и пете катастарске класе у непољопривредне сврхе, осим у случајевима предвиђеним 

законом, уз прибављање сагласности ресорног министарства и плаћање накнаде за промену 

намене. 

 

Општина Лајковац је специфична по заузимању значајних површина пољопривредног 

земљишта за потребе експлоатације минералних сировина. Експропријација земљишта за 

потребе експлоатације лигнита у РБ „Колубара“ је праћена дислокацијом пољопривредних 

газдинстава и насеља (Мали Борак, Скобаљ) и заузимањем земљишта за потребе пресељавања 

становништва и изградње пратеће инфраструктуре. У том процесу се јављају бројни 

конфликти који негативно утичу на производни потенцијал пољопривредног земљишта, 

структуру пољопривредне производње, социоекономску структуру газдинстава и квалитет 

животне средине.  

 

Локална заједница је путем јавног увида присутна у поступку израде просторних планова 

подручја посебне намене, просторних планова нижег ранга и урбанистичких планова који се 

израђују на подручјима са могућношћу експлоатације минералних сировина. Закон о 
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рударству и геолошким истраживањима дефинише усаглашеност експлоатације са 

урбанистичко-планском документацијом као један од предуслова за издавање одобрења за 

експлоатацију и изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова.  

 

Према Концептуалним основама измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације 

Колубарског лигнитског басена (Сл. гласник РС, бр. 38/2015.), на делу планског подручја који 

припада општини Лајковац (КО: Мали Борак, Скобаљ, Јабучје, Лајковац, Рубибреза, 

Непричава и Ћелије), земљиште заузето за потребе рударства ће у 2020. години покривати 

770,1 ха
13

, енергетско-индустријски комплекс 39,6 ха, рекултивисано земљиште 279,0 ха, а 

насеља и инфраструктура 765 ха. С обзиром да се рекултивација спроводи пошумљавањем и 

да су у унутрашњим одлагалиштима површинских копова „Тамнава – Источно поље“ и 

„Тамнава – Западно поље“ и на простору између њих планирана одлагалишта јаловине и 

пепела ТЕ „Колубара Б'“ и регионална санитарна депонија, губитак пољопривредног 

земљишта је трајан.  

 

Укупна дужина аутопута Београд - Јужни Јадран (Е-763) на територији општине Лајковац је 

око 17,3 км и за његову изградњу је експроприсано око 91 ха њива, ливада и пашњака у КО: 

Рубрибреза, Стрмово, Пепељевац, Ћелије, Боговађа, Бајевац и Непричава (Општина Лајковац, 

2010.). За потребе изградње Индустријске зоне 2, на подручју КО Рубибреза резервисано је 

149.7 ha, од тога 113,4 ха пољопривредног земљишта. Проширењем грађевинског подручја 

пољопривредно земљиште ће у потпуности нестати са територије планског обухвата 

Индустријске зоне 2 (Општина Лајковац, 2014.).  

 

Поред несумњивих користи које ће аутопут и индустријска зона на траси аутопута имати за 

развој пољопривреде и руралног туризма у окружењу, не могу се занемарити и негативне 

последице заузимања и деградације пољопривредног земљишта
14

.  

 

У просторно-планским документима се наглашава потреба ограничавања заузимања 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, али и спречавања конверзије шумских 

и других еколошки вредних површина у пољопривредне, уз настојање за квалитетнијим 

коришћењем постојећег пољопривредног земљишта. Наменско коришћење пољопривредног 

земљишта обезбеђује се успостављањем ефикасних механизама контроле спровођења 

урбанистичких и просторно-планских мера за спречавање прекомерног заузимања плодних 

земљишта у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС, 88/2010.). Креирање ефикасног система 

управљања земљишним ресурсима налази се и међу приоритетима националне аграрне 

политике (Сл. гласник РС, 85/2014.). 

 

 

 

 

                                                            
13 Општина Лајковац је богата и кречњаком, кварцним шљунком и песком. Каменоломи заузимају 73 ха 

(Општина Лајковац, 2010.). Према Закону о рударству и геолошким истраживањима, носилац експлоатације је 

дужан да по завршетку рударских радова изврши рекултивацију земљишта према пројекту техничке и биолошке 

рекултивације, који је саставни део главног или допунског рударског пројекта. 
14 У случају индустријске зоне, према Стратешкој процени утицаја на животну средину, пољопривредна зона  ће 

се планским уређењем функционално, визуелно и амбијентално диференцирати (Општина Лајковац, 2014.). 
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2.3.4.2. Динамичка обележја начина коришћења пољопривредног земљишта 

 

Према подацима редовних годишњих истраживања Републичког завода за статистику, на 

територији општине Лајковац је, у периоду 2002-2011. године
15

 регистровано повећање 

пољопривредних површина за 26 ха (0,2%). Повећане су површине под ораницама и баштама 

за 150 ха (1,6%), воћњацима за 35 ха (5,2%) и пашњацима за 44 ха (3,2%), а смањене 

површине под виноградима за 2 ха (и тиме сведене на нулу) и ливадама за 201 ха (-9,3%), док 

су површине под рибњацима, трстицима и барама остале непромењене.  

 

У структури засејаних површина ораница и баштa забележено је смањење површина под 

житима за 463 ха (-7,4%) у корист површина под индустријским биљем, које су повећане за 11 

ха (36,8%) и површина под повртним биљем, које су повећане за 186 ха (25%). Површине под 

крмним биљем веће су за занемарљивих 2 ха (0,1%). Евидентно је да је до највећег повећања у 

категорији ораница и башти дошло у површинама угара и необрађених ораница, које су у 

посматраном периоду удвостручене (Табела 10.). 

 
Табела 10. Динамичка обележја начина коришћења пољопривредног земљишта у општини                      

Лајковац, 2002-2011. год. 

Године 

Пољ. 

земљи 

ште 

Оранице и баште 
Воћња 

ци 

Вино 

гради 

Лива 

де 

Пашња 

ци 

Рибњаци,  

трстици, 

баре 
Укупно, 

ха 

Од тога1 

Жита Инд. биље Пов. биље Крмно биље 

2002 13.891 9.626 6.256 30 744 2.204 678 2 2.172 1.390 23 

2003 13.889 9.486 5.720 26 753 2.216 688 2 2.300 1.390 23 

2004 13.891 9.503 5.981 18 765 2.239 708 1 2.265 1.391 23 

2005 13.783 9.306 5.612 22 786 2.228 723 - 2.287 1.424 43 

2006 13.780 9.427 5.734 27 816 2.225 721 - 2.164 1.425 43 

2007 13.852 9.704 5.823 40 794 2.287 719 1 2.035 1.393 ... 

2008 13.869 9.643 5.648 37 839 2.307 719 1 2.081 1.404 21 

2009 13.867 9.720 5.783 18 851 2.246 719 - 2.019 1.388 21 

2010 13.867 9.675 5.686 24 839 2.192 706 - 2.079 1.384 23 

2011 13.917 9.776 5.793 41 930 2.206 713 0 1.971 1.434 23 

2011/02, ха 26 150 -463 11 186 2 35 -2 -201 44 0 

2011/02, % 100,2 101,6 92,6 136,8 125,0 100,1 105,2 0,0 90,7 103,2 100,0 
1Разлику између површина ораница и башта и збира површина под житима, индустријским биљем, повртним 

биљем и крмним биљем чине површине под расадницима, угарима и необрађеним ораницама, врбама и тополама 

на ораницама и површине под цвећем и украсним шибљем. 

Извор: РЗС, Општине у Србији, 2004-2010. Општине и региони у Републици Србији, 2011-2012. год. 

 

Унапређење структуре пољопривредне производње у овом традиционално сточарском крају 

би требало да се одвија у правцу смањења површина под житима ради интензивирања 

производње крмног биља, као и у правцу повећања површина под повртарским културама и 

савременим воћарским плантажама, пре свега шљива и јабука. 

 

Ограничења за развој повртарства, воћарства и ратарства и узгој стоке везана су, пре свега за 

недостатак воде и неизграђену водопривредну инфраструктуру. Средином 2016. године 

Општина је отпочела са реализацијом важних пројеката у овој области. Средствима из 

                                                            
15 Због разлике у методологији подаци редовних годишњих истраживања до 2012. године нису упоредиви са 

подацима Пописа пољопривреде 2012. и подацима редовних годишњих истраживања након пописа. Ревизија 

података о категоријама коришћеног пољопривредног земљишта за период 2005-2013. извршена је 2015. године 

до нивоа региона (НСТЈ2) (РЗС, 2015.). 
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општинског буџета финансира се изградња бунара, побољшање водоснабдевања са локалног 

изворишта „Непричава“ и прикључак на регионални водоводни систем „Стуборовни“ (Сл. 

гласник општине Лајковац, бр. 12/2015; 10/2016.).  

 

Колубарски систем је по водним билансима један од најнапрегнутијих сливова Србије
16

. 

Услед недовољних капацитета локалних изворишта и ризика у погледу дугорочних 

последица измештања речних токова и ремећења режима подземних вода рударским 

активностима, дугорочно решење за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода у сливу 

Колубаре обезбедиће се завршетком изградње вишенаменске акумулације „Стуборовни“ и 

изградњом акумулација „Рибница“ и „Горња Љубовиђа“ (Ђорђевић, 2009.).  

 

2.3.4.3. Коришћено пољопривредно земљиште пољопривредних газдинстава 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, расположиво земљиште 2.576 

пољопривредних газдинстава лоцираних на подручју 19 насеља општине Лајковац износи 

14.979 ха (80,6% територије општине Лајковац, која заузима 18.589,66 ха (Сл. гласник 

општине Лајковац, бр. 9/2016.) и чине га:  

 пољопривредно земљиште, коришћено и некоришћено17;  

 шумско земљиште; 

 остало земљиште (земљиште газдинстава под зградама, путевима, двориштима, 

вртовима и травњацима, рибњацима, трстицима, барама, камењаром, неплодним 

површинама, пешчарама и другим површинама неподобним за пољопривредну 

производњу) (Табела 11.).   

 
Табела 11. Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава, 2012. год. 

 Извор: РЗС. (2013.). Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Књига I, Београд.  

 

                                                            
16 Осим тога, све реке Колубарског слива одликује врло кратко време концентрације поводња, високи врхови 

поплавних таласа са великим максималним протицајем, након којих се доста брзо прелази у дуге периоде 

маловођа. Територија општине Лајковац угрожена је од поплава река Колубаре, Топлице и Љига и бујичних 

потока и канала. Неопходно је предузети хитне мере на чишћењу и профилисању корита реке Љиг и реке 

Топлице узводно од ушћа у реку Колубару и ревизији постојећих система одбране од поплава на реци Колубари и 

исте довести на ниво заштите за велике воде из маја 2014 године (Општина Лајковац, 2015.). 
17 За разлику од катастра непокретности у коме се катастарским парцелама које повремено остају необрађене не 

мења већ утврђена култура, у методологији пописа пољопривреде се одвојено посматрају категорије коришћеног 

(укључујући угаре) и некоришћеног пољопривредног земљишта. Детаљније о разликама између методологије 

катастарског класирања и бонитирања земљишта и методологије пописа пољопривреде видети у документима: 

Правилник за катастарско класирање и бонитирање земљишта (Сл. гласник РС, 63/2014) и Попис пољопривреде 

2012. у Републици Србији. Методолошко упутство. РЗС, 2012. 

 

Пољ.газд. 

са земљ. 

(број) 

Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава (РЗПГ) 

Укупно, 

(ха) 

Коришћено пољ. 

земљиште 

Некоришћено пољ. 

земљиште 
Шумско Остало 

(ха) % РЗПГ (ха) %  РЗПГ (ха) %  РЗПГ (ха) %  РЗПГ 
Од тога: 

рибњаци (ха) 

Република 

Србија 
630.742 5.346.597 3.437.423 64,3 424.054 7,9 1.023.036 19,1 462.084 8,6 7.668 

Колубарска  

област 
27.589 183.161 125.271 68,4 9.012 4,9 39.731 21,7 9.146 5,0 11 

Општина 

Лајковац 
2.576 14.979 10.291 68,7 623 4,2 2.163 14,4 1.901 12,7 0 



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

35 

 

Пољопривредно земљиште (коришћено и некоришћено) простире се на 10.914 ха (58,7% 

територије општине Лајковац). Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) заузима 10.291 

ха (55,4% територије) и у поседу је (власништву или закупу) 2.561 пољопривредних 

газдинстава (РЗС, 2013.). Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у расположивом 

земљишту пољопривредних газдинстава износи 68,7%.  

Некоришћено пољопривредно земљиште заузима 623 ха и чини 4,2% расположивог 

земљишта газдинстава. Ово земљиште газдинство не користи из економских, социјалних или 

других разлога. Некоришћено земљиште се може вратити у процес обраде коришћењем 

ресурса којим газдинство располаже или давањем у закуп.  

 

Коришћено пољопривредно земљиште чине следеће категорије: 

 окућнице – 125,4 ха (1,2% КПЗ); 

 оранице и баште – 6.651,8 ха (64,6%);  

 воћњаци (укљ. бобичасто воће) – 482,6 ха (4,7%), виногради – 3,0 ха (0,0%) и  

остали стални засади – 1,2 ха (0,0%);  

 ливаде – 1.476,1 ха (14,3%) и пашњаци 1.551,0 ха (15,1%). 

  

Ратарско-повртарском производњом на ораницама и баштама се бави 2.119 пољопривредних 

газдинстава.  Пољопривредна газдинства лоцирана у насељима Јабучје, Врачевић и Бајевац 

располажу са 49,0% укупних површина ораница и башта. Највеће учешће ораница и башта у 

КПЗ бележи се у насељу Лајковац (село) (81,0%), а ово учешће прелази 75,0% и у насељима: 

Пепељевац, Јабучје, Рубибреза и Доњи Лајковац
18

. 

 

Воћарством се бави 1.356 пољопривредних газдинстава. Пољопривредна газдинства Јабучја, 

Врачевића, Бајевца и Пепељевца располажу са 51,3% укупних површина под воћњацима. 

Највеће учешће у КПЗ воћњаци имају у насељу Маркова Црква (10,0%), затим у Ратковцу 

(8,5%), Ћелијама (8,2%) и Боговађи (8,1%).  

 

Производњом грожђа бави се 31 газдинство. Највећи део површина под виноградима на 

подручју општине Лајковац припада Колубарско-љишком виногорју Поцерско-ваљевског 

виноградарског рејона (Сл. гласник РС, 45/2015). Пољопривредна газдинства лоцирана у 

насељима Врачевић, Доњи Лајковац, Пепељевац, Лајковац (село) и Степање располажу са 

82,2% укупних површина под виновом лозом. Учешће винограда у КПЗ не прелази 0,3% 

(Доњи Лајковац).  

 

Пољопривредна газдинства Јабучја, Бајевца, Врачевића, Лајковца (вароши) и Непричаве 

располажу са 61,4% површина под ливадама, а газдинства насеља Лајковац (варош) са 72,8% 

укупних површина под пашњацима у општини Лајковац. Највеће учешће у КПЗ ливаде и 

пашњаци имају у насељу Лајковац (варош) (93,4%), а више од четвртине КПЗ је под ливадама 

и пашњацима у насељима: Боговађа (36,0%), Придворица (29,6%), Маркова Црква (25,5%) и 

Скобаљ (25,5%). 

 

 

                                                            
18 Анализа структуре КПЗ извршена је према резултатима Пописа пољопривреде 2012. на нивоу насеља о 

коришћеним површинама ораница и башти, воћњака и винограда и ливада и пашњака (подаци по насељима 

везани су за локацију газдинства) (http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221), приступљено 05.07.2016. 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221
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2.3.4.4. Структура земљишних поседа и уређење пољопривредног земљишта 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, највећи број пољопривредних 

газдинстава на територији општине Лајковац располаже ситним поседом (мањим од 5 ха) 

(78,8%), а ови поседи чине 41,0% КПЗ. Поседима средње величине (5-30 ха) располаже 20,2% 

газдинстава, а земљиште ових газдинстава чини 43,4% КПЗ. Газдинстава са крупним 

поседима (већим од 30 ха) је 0,3% (од тога 0,1% са поседима већим од 50 ха). Земљиште ових 

газдинстава чини 15,6% КПЗ (Табела 12).  
 

Табела 12. Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта 

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОЛУБАРСКА ОБЛАСТ 

Бр. газд. % ха % Бр. газд. % ха % Бр. газд. % ха % 

Без земљишта 17 0,7 - - 10.107 1,6 - - 161 0,6 -  

  До 1 ха 571 22,1 337 3,3 174.567 27,6 91.837 2,7 4.453 16,1 2.711 2,2 

  1-2 ха 538 20,9 798 7,8 123.719 19,6 181.785 5,3 4.566 16,5 6.829 5,5 

  2-5 ха 924 35,8 3.079 29,9 182.489 28,9 596.052 17,3 9.734 35,3 33.043 26,4 

  5-10 ха 404 15,7 2.769 26,9 89.083 14,1 617.281 18,0 6.372 23,1 44.547 35,6 

  10-20 ха 102 4,0 1.366 13,3 32.313 5,1   435.499 12,7 2.005 7,3 26.506 21,2 

  20-30 ха 14 0,5 334 3,2 7.677 1,2 185.846 5,4 234 0,8 5.629 4,5 

  30-50 ха 5 0,2 210 2,0 5.352 0,8   203.666 5,9 62 0,2 2.273 1,8 

  50-100 ха 2 0,1 167 1,6 4.394 0,7 314.096 9,1 13 0,0 887 0,7 

  Преко 100 ха 1 0,0 1.232 12,0 1.851 0,3 811.362 23,6 4 0,0 2.847 2,3 

УКУПНО 2 578 100,0 10.291 100,0 631.552 100,0 3.437.423 100,0 27.604 100,0 125.271 100,0 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Књига I, Београд, 2013. год. 

 

На нивоу Колубарске области, ситуација је нешто повољнија, када су у питању газдинства са 

ситним поседима и поседима средње величине – ситним поседима располаже 67,9% 

газдинстава, а поседима средње величине 31,2% газдинстава.  

 

На националном нивоу 76,1% газдинстава располаже ситним поседима, 20,4% поседима 

средње величине, а 1,8% крупним поседима (од тога 1,0% газдинстава поседима већим од 

50 ха КПЗ)
19

.  

 

Просечна величина КПЗ по газдинству на подручју општине Лајковац износи 3,99 ха и састоји 

се од 4 одвојена дела површине од 0,90 ха. На нивоу града Колубарске области газдинство у 

просеку располаже са 4,54 ха КПЗ у 4 одвојена дела површине 1,08 ха, а на нивоу Републике са 

5,44 ха КПЗ, у 6 одвојених делова, просечне величине од 0,98 ха (РЗС, 2013.). 

 

Уситњени поседи, неизграђени системи за одводњавање и наводњавање и неуређени атарски 

путеви представљају једно од главних ограничења за заснивање интензивне ратарске и 

воћарске производње и примену савремене опреме и механизације. Према Закону о 

пољопривредном земљишту, комасација је мера уређења пољопривредног земљишта којој се 

приступа у случајевима: 

 велике уситњености и неправилног облика катастарских парцела који онемогућавају 

рационално коришћење земљишта;  

 изградње система за одводњавање и наводњавање; 

                                                            
19 На нивоу ЕУ-28 (2010), без КПЗ је 2,1% газдинстава, 67,2% располаже ситним поседима (до 5 ха), 21,5% 

поседима средње величине (5-30 ха), а 9,2% крупним поседима (већим од 30 ха, од тога 5,9%  поседима већим од 

50 ха КПЗ). Просечна величина КПЗ по газдинству износи 14,2 ха (Eurostat, 2013). 
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 изградње мреже пољских путева;  

 изградње већих инфраструктурних објеката, уређења водотока и ширења 

грађевинских рејона, који за последицу имају даље уситњавање катастарских парцела 

и поремећај мреже пољских путева и хидромелиорационих система; 

 извођења противерозионих радова и мера. 

 

У Годишњем програму радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

за 2016. годину (Сл. гласник општине Лајковац, 9/2016.) нису предвиђена средства за 

комасацију или добровољно груписање парцела
20

, нити за одводњавање и наводњавање. 

Средства намењена уређењу пољопривредног земљишта у износу од 33 милиона динара 

усмерена су у целини ка уређењу атарских путева.  

 

За финансирање противградне заштите  набавке противградних ракета и рада 

противградних стрелаца општина Лајковац је, Одлуком о коришћењу средстава за 

предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2016. 

години, издвојила из буџетске резерве 1.720.000 динара
21

.   

 

2.3.4.5. Расположиво земљиште по власништву и закупу 
 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године (резултати на нивоу насеља), у 

структури расположивог земљишта пољопривредних газдинстава на подручју општине 

Лајковац доминира земљиште у власништву (91,6%), а разлику од 8,4% чини земљиште у 

закупу (земљиште узето у закуп умањено за земљиште дато у закуп). У структури 

коришћеног пољопривредног земљишта учешће земљишта у власништву износи 83,3%, а 

преосталих 16,7% је земљиште у закупу. 

  

Према подацима Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Лајковац за 2016. годину на територији општине Лајковац се налази 

1.487,4 ха пољопривредног земљишта у државној својини.  

 

Земљиште у државној својини није било предмет закупа и давања на коришћење без накнаде 

до 2016. године. Годишњим програмом радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2016. годину планирано је давање у закуп 203,6 ха земљишта у 

државној својини док је преосталих 1.283,8 ха изузето услед разлика између правног и 

фактичког стања, које су у највећем броју случајева резултат неспровођења правоснажних 

решења о експропријацији у катастру непокретности. Не треба посебно наглашавати да без 

правовременог ажурирања података катастра непокретности није могуће ефикасно управљати 

пољопривредним земљиштем. 

 

  

                                                            
20 Према интерним подацима СО Лајковац, пољопривредно земљиште на територији општине Лајковац није 

обухваћено комасацијом. 
21 Извештај са 2. Седнице Општинског већа од 03.06.2016, http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option= 

com_content &view=article&id=2242:2016-06-06-07-01-01&catid=40:2012-01-25-08-05-15&Itemid=140, 

приступљено 12.07.2016. 

http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=%20com_content%20&view=article&id=2242:2016-06-06-07-01-01&catid=40:2012-01-25-08-05-15&Itemid=140
http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=%20com_content%20&view=article&id=2242:2016-06-06-07-01-01&catid=40:2012-01-25-08-05-15&Itemid=140
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Према Закону о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 

112/2015.), пољопривредно земљиште у државној својини се може дати у закуп физичком, 

односно правном лицу за период који не може бити краћи од једне године нити дужи од 30 

година, а за рибњаке и винограде 40 година.  

 

Бесплатно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, које није било 

издато најмање три последње агроекономске године и није било предмет коришћења, је 

нова, стимулативна могућност за коришћење државног пољопривредног земљишта и 

смањење узурпација. 

 

Законом о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту установљено је и право 

првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини инвеститорима правним 

лицима, прецизирана су правила пречег закупа државног земљишта и омогућена његова 

куповина физичким лицима - имаоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, који су 

држављани Републике Србије и у својини имају највише до 30 ха пољопривредног земљишта. 

Тиме је поспешено инвестирање и раст запослености у пољопривредном сектору, 

укрупњавање поседа и повећање прихода газдинстава од пољопривреде, уз истовремено 

унапређење продуктивности и ефикасности коришћења пољопривредног земљишта као добра 

од општег интереса за Републику Србију. 
 

2.3.5. Шумски фонд и ловни потенцијал 

 

На територији општине Лајковац шуме чине 16% од укупне површине Општинe. Укупна 

површина под шумом износи 2.945 ха, и оне су највећим делом у приватном власништву. 

Шуме су добро очуване при чему су доминантне високе шуме (65% укупне површине под 

шумама) присутне углавном у насељима Боговађа и Пепељевац
22

. Мали проценат отпада 

на деградиране шуме и шикаре. Експлоатација дрвета постоји и махом је оријентисана на 

лишћарске врсте међутим изостају активности везане за пошумљавање
23

.   

 

Што се тиче ловног потенцијала, у општини Лајковац постоји једно ловачко удружење 

под називом „Драган Радовић“ које, у оквиру Ловног савеза Србије, припада подрињско-

колубарској ловној области. Ово ловиште, са седиштем у Лајковцу и 422 активна члана, 

газдује ловиштем „Кладница“ укупне површине 18.568 ха. Стално гајене врсте у ловишту 

су срна, зец, фазан и пољска јаребица. У ловишту се налазе следећи ловни објекти: 6 

стабилних чека, 25 чека на дрвету, 50 хранилишта за срне, 300 хранилишта за фазане и 

пољске јаребице, 80 солишта и 8 прихватилишта за фазанчиће. Такође, ловачко удружење 

има на располагању ловачки дом површине 50 м
2
 и 0,18 ха земље. Ловни туризам није 

развијен
24

.   

 

2.3.6. Минерални ресурси и обновљиви извори енергије  

 

У погледу минералних ресурса на територији општине Лајковац присутна су богата 

налазишта угља, кречњака, кварцног шљунка и песка. С обзиром да минерални ресурси 

                                                            
22 Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015–2025. година, август 2015. 
23 Општине и региони у Републици Србији, 2015.  
24 Ловачки савез Србије – Лајковац (сајт: http://www.ekolss.com/LU/lajkovac.htm)    

http://www.ekolss.com/LU/lajkovac.htm
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представљају необновљиве природне ресурсе као и да се њиховом експлоатацијом 

значајно загађује животна средина, посебно водни ресурси и земљиште, експлоатацији 

минералних сировина мора се приступити рационално уз стриктно поштовање принципа 

заштите и унапређења квалитета животне средине.   

 

Обновљиви извори енергије 

 

Енергетски сектор у Републици Србији карактерише се ниском енергетском ефикасношћу 

и застарелом технологијом услед чега је неопходна његова модернизација што 

подразумева улагања у обновљиве изворе енергије, који представљају будућност у 

производњи енергије и стуб одрживог енергетског система у будућности. У Србији правни 

оквир за коришћење енергије из ОИЕ постоји, и представљен је низом законских и 

подзаконских аката, а поред тога урађен је одређен број стратегија и акционих планова 

везаних за ОИЕ (Анекс 3. „Минерални ресурси и обновљиви извори енергије“).  

 

У 2015. години, у структури укупне домаће производње примарне енергије, обновљиви 

извори енергије учествују са 17,5%. У овој структури највеће је учешће чврсте биомасе 

59%, затим хидропотенцијала 40%, док мање од 1% чине биогас, енергија ветра, Сунца и 

геотермална енергија. Потрошња чврсте биомасе је доминантан вид употребе чврсте 

биомасе и одвија се углавном у домаћинствима за грејање простора
25

. 

 

Главни извор енергије у општини Лајковац су електрична енергија и фосилна горива 

(угаљ, нафта, дрвна биомаса)
26

. Домаћинства се примарно загревају помоћу угља (лигнит) 

и дрвне биомасе.  

 

Потенцијали енергије биомасе који се могу искористити на територији општине Лајковац 

представљени су: а) жетвеним остацима пољопривредних култура (пшенична слама, 

кукурузовина, и др.); б) остацима из дрвне индустрије б) остацима животињског порекла 

(стајњак); в) органском делу комуналног отпада и г) производњи одређених пољопривредних 

култура (соја, сунцокрет итд.). С обзиром на развијеност пољопривреде, општина Лајковац 

има значајних потенцијала за производњу енергије из биомасе пореклом из пољопривредне 

производње. Теоријски, у погледу искоришћавања биомасе за производњу енергије, највећи 

енергетски потенцијал у општини Лајковац лежи у производњи биогаса, затим у остацима из 

дрвне индустрије и на крају од остатака усева (највише кукуруз, соја, пшеница).  

 

Остаци из пољопривредне производње и дрвне индустрије могу се користити за 

призводњу брикета и пелета, који, поред дрвне биомасе, представљају најчешћи вид 

коришћења биомасе у Србији. За добијање брикета и пелета најчешће се користе дрвни 

остаци као и слама од житарица и уљарица
27

.  

 

Такође, од биомасе могу се добити две врсте течних горива, биодизел и биобензин, који 

представљају замену за течна фосилна горива. За производњу биодизела користе се 

                                                            
25 Одлука о утврђивању енергетског биланса Републике Србије за 2015. годину (линк: http://slglasnik.info/sr/147-

31-12-2014/26942-odluka-o-utvrdivanju-energetskog-bilansa-republike-srbije-za-2015-godinu.html).   
26Програм енергетске ефикасности општине Лајковац, август 2015.  
27 Могућност производње и коришћења биодизела у Србији, Jefferson Institute, јануар 2010.  

http://slglasnik.info/sr/147-31-12-2014/26942-odluka-o-utvrdivanju-energetskog-bilansa-republike-srbije-za-2015-godinu.html
http://slglasnik.info/sr/147-31-12-2014/26942-odluka-o-utvrdivanju-energetskog-bilansa-republike-srbije-za-2015-godinu.html
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пољопривредне културе као што су уљана репица, соја и сунцокрет, али се у ову сврху могу 

употребити и искоришћена уља и масти из органске компоненте комуналног отпада. Од 

једног хектара соје може се произвести 460 литара биодизела, а од једног хектара сунцокрета 

816 литара биодизела. Сировине за производњу биобензина (биоетанола) представљене су 

шећерном или скробном сировином односно шећерном репом, кукурузом, пшеницом, јечмом 

и тд. Такође, за производњу биобензина може се користити комунални отпад као и дрвни 

остаци. Ферментацијом и дестилацијом наведених сировина добија се коначан производ, 

биоетанол, који се даље користи као гориво у бензинским, односно дизел моторима 

(Semenčenko et al., 2011.).   

 

Анаеробном разградњом биомасе у дигесторима може се формирати биогас (гасовито 

гориво). Најчешћа сировина за производњу биогаса су животињски екскременти чијом 

разградњом настаје гас сачињен од 70% метана и 30% угљен диокида, угљен моноксида и 

азота. Нуспроизвод овог процеса је остатак богат хранљивим материјама који се може 

користити као органско ђубриво у пољопривредној производњи. Од око 100 до 120 говеда, 

односно свиња, може се дневно произвести око 150 м
3
 биогаса од којег може да се добије 

400 kWh топлотне енергије, 210 kWh електричне енергије, 3 m
3
 течног органског ђубрива 

и 10 % сувог органског ђубрива (Furman et al., 2006.). 

 

На територији општине Лајковац, иако постоје значајни ресурси биомасе није 

присутно организовано сакупљање, транспорт и складиштење остатака из 

пољопривреде у циљу њиховог искоришћавања за добијање енергије.  

 

Поред биомасе на територији општине Лајковац потенцијалан обновљив извор 

енергије представља и енергија Сунца. Просечно сунчево зрачење у Србији је за око 

40% веће него у земљама Европске уније а у односу на укупан потенцијал обновљивих 

извора енергије у Србији сунчева енергија чини око 16,7%. Овај сунчев потенцијал 

може се искористити њеним претварањем у топлотну , односно електричну енергију 

инсталирањем соларних уређаја у домаћинствима, индустрији и пољопривреди. 

Искоришћавање сунчеве енергије може се вршити и путем фасадних фотонапонских 

система који се могу уградити у фасадну структуру, од великих зграда до аутобуских 

стајалишта и сл. У пољопривреди, фотонапонске пумпе за воду могу се користити за 

наводњавање пољопривредних култура на отвореном или у заштићеном простору, за 

пуњење појила за животиње водом и сличне намене, а с обзиром да је ово подручје 

развијене пољопривреде, коришћење сунчеве енергије би могло да нађе ширу примену 

управо у овом сектору. Употребом уређаја који користе сунчеву енергију за рад пумпи 

у циљу наводњавања пољопривредних површина значајно се могу смањити трошкови 

пољопривредне производње (више видети у Анексу 3. „Могућности примене соларне 

енергије за наводњавање пољопривредних култура“). Искоришћавање овог вида 

енергије у општини Лајковац не постоји.   

 

На подручју општине Лајковац не постоје мале хидроелектране нити се користи 

геотермална енергија, као ни енергија ветра, иако потенцијали за њихову употребу постоје.  

 

Усмеравање локалне заједнице ка употреби обновљивих извора енергије омогућило би не 

само формирање нових радних места на локалном нивоу, већ и већу самосталност локалне 
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заједнице у погледу снабдевања енергијом. Неопходност преусмеравања на ОИЕ постаје 

јаснија у светлу климатских промена чије се последице већ сада виде (поплаве, суше), као 

и услед исцрпљивања резерви фосилних горива. Стога, једна од приоритетних активности 

у раду локалне самоуправе треба да буде интензивирање активности у циљу повећања 

коришћења обновљивих извора енергије. 

 

2.3.7. Заштита животне средине, биодиверзитета и предела 

 

Општина Лајковац нема великих проблема у погледу загађења околине али ипак постоје 

одређена питања  која треба решавати како би се унапредио квалитет животне средине 

овог подручја. Правни оквир за решавање питања везаних за заштиту и унапређење 

животне средине постоји, с обзиром да је до данас на републичком нивоу усвојен велики 

број законских и подзаконских аката, као и одређен број стратегија и акционих планова 

везаних за ову изузетно широку проблематику (Више видети Анекс 4 „Заштита животне 

средине, биодиверзитета и предела“).   

 

Квалитет ваздуха 

  

Загађивачи ваздуха на територији општине Лајковац укључују веома развијену мрежу 

саобраћајница, рударске активности, индивидуална ложишта као и депоније комуналног 

отпада. Загађење од саобраћаја је најизраженије у центру Лајковца с обзиром на пролазак 

транзитног саобраћаја. Гасификација града није урађена па је аерозагађење повећано у 

зимском периоду с обзиром да се већина домаћинстава, као и привредни објекти, загрева 

сагоревањем чврстог горива у котларницама и ложиштима
28

. Такође, извор загађења 

ваздуха представљају и активности везане за рад каменолома одакле се ослобађају велике 

количине честица у атмосферу.      

  

Захваљујући мерењима квалитета ваздуха у општини Лајковац, који су спроведени 2016. 

године, доступни су први подаци о квалитету ваздуха на територији ове општине (Табела 

13). До сада квалитет ваздуха могао је оквирно да се одређује на основу квалитета  ваздуха 

у Ваљеву, као најближем граду са мониторингом квалитета ваздуха.  

 
Табела 13. Вредности параметара квалитета ваздуха у периоду април-мај 2016. год. 

Мерно место/параметар 

Индустријска зона  Дом здравља  

SO2 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

чађ 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

чађ 

(µg/m3) 

Гранична вредност (ГВ) 125 85 50 125 85 50 

Средња месечна концентрација <20 6,87 <6,70 <20 6,77 <6,70 

Број дана > ГВ 0 0 0 0 0 0 

Извор: Квалитет ваздуха на територији општине Лајковац (сајт: 

http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=142)  

 

Мерења су извршена на два мерна места, у индустријској зони општине Лајковац и дому 

здравља Лајковац, а показала су да, у периоду април-мај 2016. године, вредност сумпор 

диоксида, азотних оксида и чађи не прелази законом дозвољене граничне вредности за ове 

                                                            
28 Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015 - 2024, август 2015. год.    

http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=142


Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

42 

 

материје у ваздуху. Ради утврђивања квалитета ваздуха на територији општине Лајковац 

потребно је наставити са мониторингом датих параметара у наредном периоду.   

 

Квалитет вода 

 

Највећи површински ток који пролази кроз територију општине Лајковац је река 

Колубара. Поред ње, присутна је и река Љиг, која протиче кроз село Боговађа, као и већи 

број мањих водених токова. Квалитет површинских вода је незадовољавајући што је 

махом узроковано испуштањем канализационих отпадних вода у реку Колубару без 

претходног пречишћавања. Канализациони систем обухвата око 30 км канализационих 

цеви, одакле се све отпадне воде директно испуштају у реку Колубару. У сеоским 

насељима не постоји канализациона мрежа већ се користе септичке јаме. Постројење за 

третман комуналних отпадних вода је изграђено али још увек није у функцији.  

 

Мерење квалитета воде реке Колубаре на профилима Мислођин и Бели Брод показује да 

велики број параметара квалитета има вредности које реку Колубару сврставају махом у 

другу и трећу категорију квалитета. Ниска концентрација раствореног кисеоника, висок 

БПК5 и ХПК указују на значајну загађеност органским и неорганским материјама. 

Проблем представљају и повећане концентрације тешких метала поготово у погледу 

гвожђа и мангана (Табела 3. у Анексу).    

 

Квалитет земљишта 

 

Земљиште на територији општине Лајковац константно је под изразитим негативним 

утицајима из више извора: експлоатација угља, изражен саобраћај, изградња путне и 

индустријске инфраструктуре као и периодична плављења пољопривредног земљишта. 

Мониторинг квалитета земљишта не постоји.  

 

Земљиште на територији општине Лајковац одликује се малим процентом хумуса услед 

коришћења, превасходно, минералних ђубрива и недовољне употребе стајњака за 

повећање плодности земљишта а такође је установљен и низак ниво фосфора у 

земљишном раствору (посебно села Јабучје, Непричава и Степање), услед непоштовања 

плодореда и примене једне врсте вештачког ђубрива (NPK 15:15:15)
 29

.   

 

На подручју општине Лајковац, највећи део обрадивих површина је под традиционалном 

обрадом док се изузетно мали део земљишта, односно свега око 26  ха обрађује тзв. 

заштитном обрадом. Конзервацијска обрада земљишта је од великог значаја за чување 

плодности земљишта јер спречава збијање земљишта и кварење његове структуре. 

Активности спроведене на територији општине Лајковац у погледу конзервације земљишта 

укључују конзервацију озимим усевима (2.154 ha), биљним остацима (107 ha) и заштитним 

усевима (5 ha). Значајан број газдинстава, од укупног броја газдинстава, ангажује се на 

одржавању живих ограда (30%) и дрвореда (10,5%)
30

.   

 

                                                            
29 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 

Лајковац у 2016. години.  
30 Попис пољопривреде 2012, по насељима (Обрада и одржавање земљишта). 
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Слика 1. Колубарско говече 

 
Извор: ЦОАР - Центар за очување аутохтоних раса 

(сајт: http://www.cepib.org.rs/?page_id=159)   

 

 

 

 

 

 

Сезонска плављења терена услед изливања површинских вода, па чак и више пута 

годишње, представља потенцијални узрок забаривања и заслањивања земљишта. 

Вишегодишња примена пољопривредне механизације узрокује појаву сабијања земљишта 

и смањен степен инфилтрације воде, односно смањење растреситости земљишта и 

елиминацију сувишне воде. 

 

Један од већих проблема на подручју општине Лајковац представљају и бројна клизишта 

која се међусобно разликују просторно и морфолошки. Већа клизишта присутна су у 

насељима Доњи Лајковац, Пепељевац, Ћелије, Словац и Придворица а формирана су 

након великих поплава 2014. године.  

 

Један од узрока деградације земљишта је и неадекватна пољопривредна пракса која 

подразумева нерационалну примену средстава за заштиту биља и минералних ђубрива. 

Тако, од укупног броја газдинстава на територији општине Лајковац, око 82% газдинстава 

употребљава неки вид ђубрења за одржавање плодности земљишта. Међутим, највише се 

употребљава минерално ђубриво док се на знатно мањим површинама употребљава 

ђубриво органског порекла (стајњак и осока). Од укупне површине пољопривредног 

земљишта око 44% површине третира се средствима за заштиту биља
31

. Неадекватна 

примена минералних ђубрива и хемијских средства за заштиту биља може да буде узрок 

повећања концентрације тешких метала у пољопривредном земљишту што се одражава 

негативно на квалитет пољопривредних производа. 

 

Биодиверзитет 

 

На територији општине Лајковац преовлађују урбани, субурбани и култивисани предели а 

природна вегетација ограничена је на подручје под шумом, мочварама и ливадама. 

Законом је заштићено само једно природно добро - стабло храста цера (Quercus cerris L.) у 

категорији споменик природе
32

.  

 

У погледу дивље фауне подручје општине 

Лајковац богато је различитим врстама 

птица (ласте, роде, препелице, фазани, 

јаребице, дивље патке, грлице, голубови, 

гугутке, чапље, јастребови и тд.) као и 

различитим врстама риба (клен, штука, 

шаран, сом, белица, смуђ). Такође, има 

доста ловно значајних врста као што су зец, 

лисица и срна.  

 

У погледу домаћих животиња гаје се 

говеда, коњи, свиње, овце, козе и живина. 

Овај крај познат је по традицији у гајењу 

стоке, што се огледа и у одржавању 

Лајковачке изложбе приплодних крава и јуница сименталске расе и раду на генетичком 

                                                            
31 Попис пољопривреде 2012, по насељима (Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља).  
32 Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, август 2015. године.      

http://www.cepib.org.rs/?page_id=159
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унапређењу говеда вештачким осемењивањем. Некада се у подручју тока реке Колубаре, у 

Колубарском басену и Мачви  гајила аутохтона раса Колубарско говече (колубарац) који је 

настао у овим крајевима укрштањем буше и подолског говечета. Ова врста је одгајивана у 

екстензивним условима, са слабом исхраном а користила се за рад и тов. Одликовала се 

добром плодношћу и отпорношћу на болести. Није познато да ли и даље постоји у овим 

крајевима или је у потпуности ишчезла (Слика 1).  

 

Подручје општине Лајковац је претежно ратарско-сточарски крај, а воћарство и 

виноградарство су слабо развијени. Од гајених воћних врста најзаступљеније су шљива 

и јабука.   

  

Са аспекта очувања домаћих сорти и спречавања генетичког загађења потребно је 

истаћи да је општина Лајковац 2013. године донела декларацију „За општину Лајковац 

без ГМО“ и тако истакла свој став по питању коришћења генетички модификованих 

организама у пољопривреди. Овим се општина Лајковац јавно изјаснила да се на њеној 

територији не врши гајење и промет генетички модификованих организама и 

производа од ГМО као и да ће се сва питања везана за ГМО решавати уз непосредно 

учешће грађана
33

.  

 

На територији општине Лајковац потребно је спровести низ мера ради побољшања 

квалитета животне средине и услова за живот локалног становништва. Осим већ присутних 

еколошких проблема који су наведени, постоји могућност појаве нових еколошких 

проблема као што су природне катастрофе пре свега бујичне поплаве, које се сезонски 

јављају скоро сваке године (лето и јесен) и које доводе до погоршања квалитета вода и 

земљишта. Постојеће стање упогледу квалитета животне средине захтева успостављање 

система мониторинга животне средине и усмеравање напора за наставак решавања 

еколошких проблема како би се омогућио одржив развој пољопривредне производње на 

овом подручју и бољи квалитет живота локалног становништва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Декларација за општину Лајковац без ГМО (Службени гласник општине Лајковац бр.1/2013) 
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2.4. ОРГАНИЗАЦИОНО ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА СУБЈЕКАТА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ 

2.4.1. Основне карактеристике домаћинстaва 

На подручју Лајковца према подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова у 

Републици Србији спроведеном 2011. године има укупно 5.113 домаћинстава
34

, од којих је: 

 у градском насељу (Лајковац-варош) 1.121 домаћинствo (21,9%); 

 у осталим насељима 3.992 домаћинства (78,1%). Највећи број домаћинстава је у 

насељима Јабучје (960), Лајковац – село (687), Врачевић (282), Ћелије (258) и 

Рубрибреза (247).    

 

У градској средини просечан број чланова домаћинстава је 2,90 а у осталим насељима 3,09. И у 

градској средини и у осталим насељима највећи број домаћинстава има по два члана. 

 

Упоредним прегледом броја домаћинстава на подручју општине Лајковац (у периоду 

1981-2011)
35

, примећује се: 

- пад броја домаћинстава и у градском насељу и у осталим насељима у периоду 

2011/2002, осим у насељима Лајковац (село) и Словац;  

- у периодима 2002/1991 и 1991/1981 био је приметан раст броја домаћинстава у просеку у 

градском насељу и у осталим насељима. Анализирано појединачно по насељима дошло је 

до пада броја домаћинстава у Бајевцу, Малом Бораку, Марковој Цркви, Непричави, 

Пепељевцу, Придворицама, Ратковцу, Словцу, Степању и Стрмову.  

 

Од укупног броја домаћинстава у осталим насељима Лајковца, руралним и периурбаним, 

3.992, анализирано према изворима прихода, највећи проценат домаћинстава (41,0%) има 

мешовите изворе прихода. Следе домаћинства са непољопривредним изворима (24,9%) и 

са пензијама (23,0%). Само пољопривредне изворе прихода има 185 домаћинстава или 

4,6%, социјална примања 1,9%, друге врсте прихода има 2,9% домаћинстава. Без прихода 

је 66 домаћинстава, односно 1,7%.  

 

Породична пољопривредна газдинстава (ППГ) у Лајковцу према подацима Пописа 

пољопривреде 2012. године, чине 64,4% домаћинстава у осталим насељима (Табела 14.) што 

је у складу овим показатељем на нивоу Републике.   

 
Табела 14. Број домаћинства у осталим насељима и број ППГ, 2011-2012. год.  

 Република/ЈЛС 
Домаћинства у осталим 

насељима, 2011. 

Пољопривредна газдинства  

(ПГ), 2012./1 

Удео ППГ у броју 

домаћинстава у осталим 

насељима (%) Укупно ППГ 

Република 

Србија 

954.020 631.552 628.552 65,9 

Лајковац 3.992 2578 2570 64,4 

/1 Дата су за сва насеља. 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. и Попис пољопривреде у 2012. години, РЗС. 

                                                            
34 Према методологији пописа РЗС, домаћинство може бити свака породична или друга заједница лица која 

заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба. 
35 Поређењем броја домаћинстава у десетогодишњим периодима Пописа становништва, домаћинстава и станова 

у Републици Србији (2011/2002, 2002/1991 и 1991/1981). 
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2.4.2. Породична пољопривредна газдинства  

Под породичним пољопривредним газдинством, према методологији Пописа 

пољопривреде 2012., подразумева се свака породична или друга заједница лица која 

заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних 

потреба (укључујући и самачко домаћинство), чији се чланови (један или више) баве 

пољопривредном производњом, било као примарном било као секундарном активношћу, 

која има јединствено управљање, заједнички користи средства за производњу (земљиште, 

машине, објекте) и рад својих чланова, чији је носилац физичко лице и при томе: 

 обрађује – користи 50 и више ари пољопривредног земљишта на којем обавља 

пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је та производња намењена 

тржишту или не, или 

 обрађује – користи мање од 50 ари пољопривредног земљишта, али обавља 

интензивну ратарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу и 

производњу цвећа (укључујући производњу под стакленицима и пластеницима), 

производњу печурака и сточарску производњу, односно обавља пољопривредну 

производњу која је намењена тржишту, или 

 на дан 30. септембра 2012. гаји најмање: – два грла говеда, или – једно грло говеда 

и два грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или – пет грла оваца или пет 

грла коза, или – три грла свиња, или – четири грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – 

заједно), или – 50 комада живине, или – 20 пчелињих друштава. 

 

На подручју општине Лајковац је према подацима Пописа пољопривреде 2012., 

евидентирано 2.578 пољопривредних газдинстава (ПГ), од чега је 2.570 породичних 

пољопривредних газдинстава (ППГ) или 99,7% њиховог укупног броја.  

 

Највећи број ППГ посматрано по насељима је у Јабучју, где има 698 ППГ, односно 27,2% 

од укупног броја ППГ у Општини. Значајан број ППГ је и у насељима Врачевић, Бајевац, 

Лајковцу селу, Пепељевцу, Непричави, Ћелијама и Рубибрези.    

 

На подручју Лајковца у 2015. години (приступање бази 13.07.2016. године) према 

интерним подацима Управе за аграрна плаћања Републике Србије регистровано је 1.113 

активних ПГ, у оквиру којих је 1.112 активних ППГ, који чине 43,3% од броја ППГ 

обухваћених Пописом пољопривреде 2012. 

 

Користећи податке Пописа пољопривреде 2012. у наставку се даје кратка анализа ППГ према 

површини КПЗ, образовној и старосној структури, по броју чланова газдинстава и другим 

показатељима радне снаге на газдинству. 

 

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ). Од укупно КПЗ на подручју Лајковца, 

87,8% или 9,035 ха је у власништву ППГ, што је нешто више у односу на просек Србије 

(где је ово учешће 82,2%). Међутим, у Лајковцу је просечно 3,5 ха КПЗ по ППГ, што је 

знатно мање у односу на републички просек (Табела 15.). 
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Табела 15. КПЗ породичних пољопривредних газдинстава у Р. Србији и Лајковцу, 2012. 

 
КПЗ, ха/1 Број ППГ са КПЗ Просечно КПЗ по ППГ, ха 

Република Србија (без К и М) 2.825.068 619.141 4,6 

Лајковац 9.035 2.554 3,5 

/1 КПЗ чини: пољопривредно земљиште на окућници, оранице и баште, стални засади, ливаде и пашњаци 

које газдинство обрађује/користи. 

Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013., и база Пописа 

пољопривреде 2012 РЗС Србије, http://popispoljoprivrede.stat.rs. 

 

Највећи број ППГ на подручју општине Лајковац (Графикон 2.) према Попису 

пољопривреде 2012., у пољопривредној 2011/2012. години користио је пољопривредно 

земљиште величине од 2 до 5 хектара (36% укупног броја ППГ у Лајковцу). Као и у 

целој Србији, на подручју општине Лајковац изражена је уситњеност поседа, што се 

уочава на основу податка да 79% ППГ има посед величине до 5 ха. Просечна површина 

КПЗ по ППГ у Општини износи 3,5 ха.  

 
Граф. 2. ПГ у Лајковцу према величини КПЗ у пољопривредној 2011/2012. години 

 
Извор: Интерни подаци РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 

Највећа површина КПЗ по ППГ анализирано по насељима (интерни подаци РЗС), је у 

насељима Степање (5,1 ха), Непричава (4,8 ха) и Врачевић (4,5 ха), док је најмања у 

насељима Боговађа (1,5 ха), Лајковац - варош (1,7 ха) и Ћелије (1,9 ха) (више видети Табела 4. 

У Анексу). 

 

Радна снага на газдинству. На подручју општине Лајковац према подацима Пописа 

пољопривреде 2012. (ниво насеља), укупно ангажована радна снага на ППГ је 5.994 лица. У 

структури укупно ангажоване радне снаге најзначајније је учешће: 

 носилаца газдинстава који су обављали пољопривредну активност (укупно  2.533 

или 42,3%); 

 осталих чланова породице и рођака носилаца газдинства (1.946  или 32.5%);  

 супружника носилаца газдинства (1.514 или 25,3%);  

 учешће стално запослених је на занемарљивом нивоу (само 1 или свега 0,02%). 
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Исказивање укупно ангажованог рада на газдинствима, преко броја годишњих радних 

јединица (ГРЈ)
36

, пружа поуздану основу за тумачења о различитим аспектима радног 

ангажовања у пољопривреди.  

 

У Лајковцу, у 2012. години, укупан број ГРЈ на ППГ био је 2.982 (Табела 16.). Када се 

овај број ГРЈ стави у однос према укупном броју чланова газдинстава (укључујући и 

носиоце) и лица стално запослених на газдинствима, може се закључити да је у просеку 

доступна радна снага на ППГ у Лајковцу ангажована са 49,7% капацитета.  

 
Табела 16. Ангажована радна снага на породичним пољопривредним газдинствима, 2012. год. 

 
ППГ, 

број 

Радна снага на 

ППГ, број лица 

ГРЈ ангажоване 

радне снаге 

Степен ангажовања на 

пољоп. пословима  

(ГРЈ/ број лица)  

Просечан број 

ГРЈ по газдинству 

Република Србија 628.552 1.416.349 618.054 43,6 0,98 

Београдски регион 33.117 73.558 30.902 42,0 0,93 

Колубарска област 27.461 65.661 34.929 53,2 1,27 

Лајковац 2.570 5.994 2.982 49,7 1,16 

Извор: Попис пољопривреде 2012, интерни подаци РЗС. 

 

Искоришћеност расположиве радне снаге на ниском нивоу. Већи степен ангажовања 

расположиве радне снаге на газдинству на пољопривредним пословима повезан је са 

производном структуром у којој доминирају радно интензивне гране (воћарство, 

виноградарство и повртарство), док ниска искоришћеност расположиве радне снаге упућује 

на радно екстензивни тип пољопривреде, мали посед, ниско продуктивну пољопривреду и 

остваривање додатних прихода из непољопривредних сектора или из других извора 

(Богданов и Бабовић, 2014.). 

 

Родна структура. Радна снага на ППГ је следеће родне структуре (Попис 

пољопривреде 2012.): 

 87,2% укупног броја носилаца газдинстава који су обављали пољопривредну 

активност су мушкарци;  

 94,8% од укупног броја супружника носилаца газдинства су жене;  

 56,3% у структури осталих чланова породице и рођака носиоца газдинстава чине 

мушкарци. 

 

Старосна струкура. У структури управника (менаџера) ППГ
37

 на подручју Лајковца 

највећи проценат њих је старости 65 година и преко (32,1%), затим од 55-64 године 

старости (30,2%). Најмање је учешће управника старости до 24 године (0,4%). Оваква 

старосна структура је неповољна, али је у складу са стањем на нивоу Републике, где је 

такође највеће учешће управника старости 65 година и преко и износи 32,9%.  

 

Образовна структура. Највећи број управника/менаџера на ПГ (2.578) у Лајковцу за 

ниво обучености има само пољопривредно искуство стечено праксом (58,1%), док је 

                                                            
36 Јединица мере која представља количину људског рада утрошеног за обављање пољопривредне делатности на 

газдинству. Ова јединица представља еквивалент рада једног лица запосленог са пуним радним временом 

током читаве године: осам сати дневно, 225 радних дана (Попис пољопривреде 2012., РЗС). 
37 Према подацима Пописа пољопривреде 2012., управника (менаџера) на ППГ је 2.570, а од овог броја 95% 

менаџера је уједно и носилац ППГ. 
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најмањи број управника који има образовање из области пољопривреде (Табела 17.). 

Изразито је мали проценат управника који има завршену пољопривредну средњу школу, 

пољопривредну вишу школу или факултет или завршен курс из области пољопривреде, 

свега њих 2,6%. 
 

Табела 17. Ниво обучености управника (менаџера) на пољопривредним газдинствима, 2012. 
 Република Србија Лајковац 

Бр. лица Структура, %  Бр. лица Структура, % 

Само пољопривредно искуство стечено праксом 378.940 60,0 1.499 58,1 

Курс из области пољопривреде 4.270 0,7 4 0,2 

Пољопривредна средња школа  16.120 2,6 30 1,2 

Друга средња школа 191.591 30,3 898 34,8 

Пољоривредна виша школа или факултет  8.992 1,4 31 1,2 

Друга виша школа или факултет 31.639 5,0 116 4,5 

Укупан број управника на ПГ 631.552 100,0 2.578 100,0 

Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Републици Србији, РЗС, књига II.  

 

По подацима Пописа пољопривреде 2012., током 2011/2012. године 54 менаџера 

пољопривредних газдинстава у Лајковцу похађало je курсеве у области пољопривреде. 

Ипак, овај број је изузетно мали у односу на укупан број менаџера ПГ и да би се 

постизали бољи резултати пословања потребно је и даље радити на побољшању 

образовања у области пољопривреде.  

 

2.4.3. Пољопривредна предузећа и агроиндустријски системи 

 

Пољопривредна производња на подручју општине Лајковац организована је доминантно 

на сектору породичних пољопривредних газдинстава.  

 

Од пољопривредних предузећа значајних за пољопривреду Лајковца важно је истаћи 

фирму „Виндија“, д.о.о., Лајковац, која је регистрована 2005. године (куповином из 

стечаја задружне млекаре „Лајковац“) и налази се у пословном систему "Виндија", 

Вараждин (http://www.vindija.hr). Ово предузеће у индустријско пословној зони у 

Лајковцу, варош, поседује централу фирме и складишно дистрибутивни центар, а у месту 

Рубрибреза налази се савремена фарма за тов бројлера. Фарма је почела са радом 2010. 

године, чине је 12 производних објеката са по 25.000 бројлера, на укупној површини од 

око 22.000 м
2
. Фарма испуњава ветеринарско санитарне услове ЕУ, истиче се применом 

напредних технологија енергетске ефикасности у циљу постизања оптималних 

микроклиматских услова за тов пилића и максималне искоришћености генетског 

потенцијала. Даљи развој ове фирме, посебно на плану изграђивања кооперантских односа 

са породичним пољопривредним газдинствима (уз пренос технологије, знања и свих 

других потребних инпута за производњу, као и уз повољне банкарске кредите), могао би у 

наредном периоду да подстакне развој живинарске производње на подручју општине 

Лајковац. 

 

2.4.4. Земљорадничке задруге 

 

Све до почетка 2000-те године у Лајковцу је успешно пословала једна од најпознатијих 

земљорадничких задруга у Србији, ЗЗ "Лајковац". Ова задруга, основана 1955. године, у 

свом саставу имала је бројне производне и прерађивачке капацитете: млекару, млин, 
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силос, хладњачу, фабрику сточне хране, фарму стоке, капацитете за прераду воћа и 

поврћа. Задруга је посебно била препознатљива по млекари, која је током 70-тих и 80-тих 

година прошлог века из читавог колубарског округа откупљивала и прерађивала велике 

количине сировог млека. Престанак рада ове млекаре, уз одсуство подстицајни мера из 

аграрног буџета Србије, проузроковало је значајан пад производње сировог млека, 

односно смањење броја пољопривредних произвођача који се баве млечним говедарством, 

како у општини Лајковац, тако и у читавом колубарском округу. Део капацитета ЗЗ 

„Лајковац“, тачније млекару „Лајковац“, из стечаја купило је предузеће „Виндија“, а кроз 

процес приватизације (тј. куповину из стечаја) нове власнике добила је и хладњача, силос, 

сушара.  

 

И поред значаја задружног организовања пољопривредних произвођача, посебно имајући 

у виду њихове ситне поседе, неорганизованост тржишта пољопривредних производа, 

ниску платежну моћ и кредитну способност пољопривредника, на територији општине 

Лајковац нема регистрованих земљорадничких задруга. Оваква ситуација одраз је 

националне политике и чињенице да су бројни проблеми у задружном сектору Србије 

довели до губљење идентитета задружне својине и поверења у задружни систем 

(„Службени гласник Р. Србије“ број 85/14). 

 

Мала породична пољопривредна газдинства имају важну улогу у руралном развоју 

(запошљавању, социјалном развоју локалне заједнице и др.) и уравнотеженом територијалном 

развоју земље, а један од начина подршке овим газдинствима (кроз изградњу и јачање њихове 

конкурентске позиције на тржишту), јесте задружно организовање (посебно преко тзв. 

специјализованих задруга
38

), односно њихово повезивање на основама поштовања задружних 

вредности и принципа.  

 

После неколико деценија чекања на нов закон о задругама, Министарство привреде 

Републике Србије током 2015. године донело је Закон о задругама („Службени гласник 

РС“ број 112/2015), који би требало да поједностави процедуру оснивања и управљања 

задругама (за оснивање задруге потребно је најмање пет пословно способних физичких 

лица), допринесе решавању имовинско-правних односа у задругарству (претварање 

државне и друштвене у задружну својину, уколико за то постоје законски услови), као и 

обезбеди посебну заштиту задругама од стране  Републике Србије, АП и ЈЛС (кроз 

подстицајне мере економске и аграрне политике, кроз давање олакшица и погодности, 

оснивање посебних фондова за развој задруга од стране ЈЛС, АП и сл.)
39

.  

 

Поред тога, интерес коришћења средства претприступних фондова ЕУ за рурални развој 

(ИПАРД II), у складу са документом „Република Србија ИПАРД Програм за 2014-2020.“ 

(Службени гласник РС, број 30/2016), може у наредном периоду подстаћи укрупњавање и 

удруживање домаћих произвођача у пољопривредно прехрамбеном сектору, управо кроз 

задружно организовање. 

                                                            
38 Специјализоване земљорадничке задруге (ратарске, воћарске, повртарске, виноградарске, сточарске, 

пчеларске и др.) организују производњу одређених врста пољопривредних производа (одређених линија 

производње) и пласман на тржишту. 
39 Колико ће овај закон бити стимулативан и да ли ће успети да олакша развој задругарства у пракси, остаје 

да се види. 
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Ипак, оно што у великој мери ограничава задружно организовање у општини Лајковац (и 

Републици Србији) јесу следећи фактори: 

 изостанак поверења у задружни систем, делимично и због чињенице да већина задруга 

у Србији не послује по задружним принципима и вредностима;  

 недостатак мотивације пољопривредника да се задружно организују, имајући у виду 

да се развој задруга не подстиче мерама економске или аграрне политике, а с друге 

стране ограничава деловањем „сиве економије“ и пословањем крупних предузећа у 

области пољопривредне производње, трговине и прераде пољопривредних производа; 

 недостатак финансијских средстава и међусобног поверења задругара у процесима 

инвестиционих улагања у складишне, прерадне и друге капацитете, без којих је 

неосновано очеквивати успешно функционисање задруга. 

 

2.4.5. Удружења пољопривредника и организације цивилног друштва у руралној 

економији 

 

Произвођачке групе и организације помажу пољопривредницима да заједнички решавају 

изазове које намеће повећана конкуренција и консолидација крајњих тржишта у односу на 

пласман њихових производа, укључујући локална тржишта (Regulation EU No 1305/2013). 

Она пољопривредницима обезбеђују јачу преговарачку позицију на тржишту у односу на: 

(а) субјекте који се баве откупом, трговином, прерадом пољопривредних производа; (б) 

државу/ресорно министарство; (в) добављаче репроматеријала и инпута сл. Такође, 

доприносе побољшању и јачању конкурентске позиције пољопривредника на тржишту, 

кроз набавку јефтинијих инпута за производњу, ефикаснији пласман производа, 

снижавање трошкова имплементације и сертификације система безбедности и квалитета 

хране и сл.  

 

У Србији удруживање регулише Закон о удружењима („Службени гласник Р. Србије“, 

број 51/2009 и 99/2011 - др. закони), који, између осталог, прецизира да је удружење 

добровољна и невладина недобитна организација, заснована на слободи удруживања више 

физичких или правних лица, да га могу основати најмање три оснивача, с тим што 

најмање један од оснивача мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Р. 

Србије и сл.  

 

Удружења у области пољопривреде у Србији су бројна, али су слабо развијена, њихова 

улога и активности су мале, ниска је преговарачка моћ и степен организованости, као 

резултат ниске професионализације и недостатка управљачког кадра („Службени гласник 

Р. Србије“ број 85/14). Процеси удруживања оптерећени су бројним проблемима: (а) 

институционалним (одсуство примене закона из области пољопривреде у пракси има за 

последицу да пољопривредници не виде праву сврху удруживања); (б) различитостима у 

економској снази и тржишној оријентацији пољопривредних произвођача (када се тешко 

проналази заједнички интерес); (в) мала снага удружења и немогућност да се путем њих 

решавају системски проблеми за пољопривредне произвођаче (као што су откупне цене 

пољопривредних производа, услови откупа, заштита конкуренције) - дестимулишу 

пољопривреднике за приступање удружењима.  
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Слика 2. Изложба приплодних крава 

и јуница сименталске расе у Лајковцу 

 

 Извор: http://lajkovac.org.rs 

 

 

 

 

 

Сличне карактеристике и проблеме имају и удружења пољопривредника на подручју 

општине Лајковац. Наиме, на подручју ове Општине, према подацима Оштинске управе 

Лајковац, регистровано је неколико удружења у области пољопривреде и руралног 

развоја, али она окуљају мали број пољопривредника из Лајковца, још увек су недовољно 

активна у раду и/или су млада. У наставку се наводи неколико најзначајних удружења 

регистрованих на подручју општине Лајковац, а важних за развој пољопривреде и 

руралних подручја ове Општине. 

 

Удружење одгајивача говеда сименталске 

расе „Колубара“, Лајковац. Удружење окупља 

око 350 чланова/одгајивача, углавном са 

територија општина Мионица, Лајковац, Љиг, 

Уб, Ваљево. Највећи број чланова удружења је 

са подручја општине Мионица, а свега је око 

30-так произвођача са подручја општине 

Лајковац. Ово удружење је настало почетком 

2000. године, на иницијативу колубарских 

сточара и уз стручну помоћ „Центра за 

пољопривреду“, Лајковац, са којим са 

остварује значајна сарадња по питању 

одгајивачко-селекцијског рада у говедарској 

производњи. Основни циљ Удружења јесте 

контролисани развој говедарства, кроз генетско 

унапређење и очување постојећих генетских 

ресурса, промоција и представљање 

произвођача на сајмовима, где одгајивачи имају прилику да размењују искустава у 

производњи и одгајању говеда, стекуну нова сазнања  о могућностима одгајања грла већих 

генетских капацитета и сл. Удружење, уз подршку Општине, организује традиционалну 

„Изложбу приплодних крава и јуница сименталске расе“, која је уврштена у Календар 

европских изложби говеда сименталске расе, а током 2016. године организоваће се 35. 

Изложба приплодних крава и јуница сименталске расе „Колубара 2016“ (Слика 2). Поред 

тога, чланице Удружења учествују и на Републичкој изложби приплодних говеда 

сименталске расе. 

 

„Друштво пчелара Лајковац“ је удружење пчелара које окупља око 50-так пчелара са 

подручја општине Лајковац и спада међу најстарија удружења у Србији. Веома је добро 

организовано и активно (чланови удружења учествују на бројним изложбама, сајмовима, 

организују предавања, трибине, размењују искуства, мишљења и сл.). Чланице удружења 

имају заједно око 1.500-2.000 кошница и годишњу производњу меда од преко 30 тона. 

Један од чланова удружења јесте и одгајивач селекционисаних пчелињих матица и велики 

произвођач пчелињег млеча. Пласман меда је у великој мери индивидуалан (појединачна 

продаја великим откупљивачима) и на плану заједничког, обједињеног пласмана преко 

Удружења се мора ради у наредном периоду. Ошштина Лајковац континурано обезбеђује 

подршку пчеларима са своје територије из општинског буџета (преко суфинасирања 

трошкова набавке пчеларске опреме), а са оваквом политиком требало би се наставити и у 

будућности.  
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Слика 3. Паковање „Качерског меда“ 

 

 
Извор: 

https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1

536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwim45m3t-

POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%

C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI

4Cg7M%3A 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Карта подручја „Качерског меда“ 

 
Извор: 

https://www.google.rs/search?q=zz+ka%C4%8Derski+med&biw=1536&bih

=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiHhuu3u-

POAhWlKsAKHSVcDqUQ_AUIBigB#imgrc=QGB-Fb81a3LrMM%3A 

 

 

 

 

 

 

Један број чланица „Друштва пчелара Лајковац“ 

(тачније 8 пчелара) уједно су и чланице ОЗЗ 

„Качерски мед“, Лазаревац. Ова задруга је 

основана 2012. године по завршетку пројекта 

„Качерски мед“, чији је резултат био заштита 

географске ознаке „Качерски мед“, а који је 

финансирала Делегација ЕУ у Србији, кроз 

програм Exchange 4. Преко ове задруге, 

прозвођачи „Качерског меда“ (који буду 

поштовали технологију његове производње, 

утврђена правила и процедуре) биће у 

могућности да сертификују производњу, 

организовано и удружено пласирају мед и 

остварују више продајне цене, управо због 

додате вредности производу, односно 

регистроване географске ознаке (Слика 3).  

 

Регистрацијом географске ознаке, 

“Качерски мед“ се придружио групи 

производа високог квалитета и 

потенцијала за пласман и вредноваје 

на основу порекла и посебних 

својстава. Качерски мед садржи 

најмање 85% багремовог меда, до 10% 

ливадског и до 5% липовог меда, а 

област заштићеног географског 

порекла овог меда обухвата 

територију Београдског, Колубарског, 

Моравичког и Шумадијског округа и 

захвата делове општина: Лазаревац, 

Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац, 

Обреновац, Уб, Горњи Милановац и 

Аранђеловац (Слика 4)
40

. 

 

Један број произвођача сировог млека 

у општини Лајковац (тачније само 

четири произвођача) има чланство у 

удружењу произвођача млека „Кравица“ (ово удружење је регистровано 2016. године у 

Мионици). Удружење окупља око 100-тинак произвођача из Мионице и околних општина. 

Из општине Лајковац чланице удружења су произвођачи средње величине, који имају око 

14 крава и годишњу производњу млека од 60.000 – 70.000 литара (један произвођач је из 

места Стрмово, а остали из места Врачевић). 

 

                                                            
40 ОЗЗ „Качерски мед“, Лазаревац, http://www.kacerskimed.rs/index.php?id=12 

https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
https://www.google.rs/search?q=zz+kacerski+med&biw=1536&bih=731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim45m3t-POAhUlLsAKHQWkBrIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=udru%C5%BEenje+p%C4%8Delara+lajkovac&imgrc=X6j2SiuNI4Cg7M%3A
http://www.kacerskimed.rs/index.php?id=12
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Слика 5. ПССС Ваљево 

 
Извор: http://agronomija.rs/psss/ 

Поред наведених удружења пољопривредника, за рурални развој локалне самоуправе 

важно је присуство и других удружења и невладиних организација, а у Лајковцу је 

регистровано неколико њих у различитим областима: екологије (где је њихов број и 

највећи), ловства, руралног туризма, културно уметничких активности и сл. 

Најпрепознатљивија су следећа удружења/НВО: Друштво воденичара Србије,  КУД 

„Железничар“, еколошки покрет „Castrum Brodare“, планинско смучарско друштво 

„Ћира“ и сл. 

 

У наредном периоду, процеси развоја удруживања и задругарства у пољопривредном 

сектору и руралном развоју општине Лајковац зависиће, како од подршке 

(саветодавне/финансијске) ресорног министарства и општине Лајковац, тако и од 

спремности удруживања пољопривредника сличних ставова и економске снаге, који ће уз 

високо изражено међусобно поверење и разумевање, улагати у физичку имовину за 

пољопривредну производњу и прераду, затим у маркетинг пољоприведних производа и 

друге активности кључне за изградњу конкурентности чланица удружења 

(пољопривредних произвођача). Позитивни ефекти могу се очекивати код оснивања 

специјализованих удружења/задруга (удруживање пољопривредних произвођача у оквиру 

једне линије производње, на пример у млекарству), као и код удруживања више 

специјализованих задруга/удружења у региону, које би на овај начин оствариле економију 

обима и повећале своју тржишну и преговарачку снагу.  

 

2.4.6. Субјекти у области трансфера знања и иновација 

 

Саветодавни  послови  у  пољопривреди у Републици Србији део су система трансфера 

знања и информација  чијим  се  обављањем  врши  пренос  знања,  информација  и 

технологије од истраживачких институција до пољопривредних произвођача (Уредба о 

утврђивању средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 

период од 2016. до 2020. године). 

 

Трансфер знања на подручју Општине обавља 

се преко ПССС Ваљево, „Центра за 

пољопривреду“, Лајковац и стручне службе 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

Територију општине Лајковац покрива 

саветодавна служба „Пољопривреднa стручне 

службе Ваљево“ која постоји од 1958. године. 

Од тада је било неколико организационих 

промена, али делатност није мењана. Од 2009. 

године уредбом Владе Републике Србије ради 

под називом „Пољопривредна стручна 

служба Ваљево“ д.о.о. – Ваљево. Ова 

саветодавна служба својим радом покрива 

подручје Колубарског округа и поред 

општине Лајковац обухвата подручја још пет општина: Ваљево, Уб, Мионица, Љиг и 

Осечина.  



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

55 

 

 

„Центар за пољопривреду“, д.о.о., Лајковац има велики значај у оквиру стручних служби 

у области пољопривреде на подручју Општине. Основан је 1988. године, спајањем 

Задружног сточарско-ветеринарског центра и Центра за биљну производњу. Од тог времена 

до данас било је неколико организационих промена, али се делатност Центра није мењала. 

Центар је 2007. године приватизован на аукцији од стране конзорицијума запослених и од 

тада послује као Привредно друштво „Центар за пољопривреду“ д.о.о Лајковац. Центар 

ради на унапређењу сточарске производње код 550 индивидуалних пољопривредних 

газдинства са подручја општина: Лајковац, Мионица, Љиг, Ваљево и Уб. Центар има осам 

запослених, од чега су три дипломирана инжињера пољопривреде.  

 

Основна делатност Центра за пољопривреду, Лајковац јесте контролисани развој 

говедарства кроз генетско унапређење и очување постојећих генетских ресурса, односно 

кроз спровођење одгајивачко-селекцијског програма (селекција и матична евиденција 

крава и јуница, контрола продуктивности крава, одабир биковских мајки, биолошки 

тестови и сл., контрола продуктивности и смотра оваца итд). 

 

У спровођењу ових активности Центар сарађује са Институтом за сточарство (који је 

главна селекцијска служба у Републици Србији) и Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине Републике Србије. 

 

Центар за пољопривреду је и произвођач безвирусног садног материјала малине (виламет 

и микер), шљиве (стенлеј, чачанска родна, чачанска лепотица) и стубасте јабуке (краљица 

чардаша, румено вретено, ђердан, зелени драгуљ, смарагд). 

 

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Лајковац у 2016. години у оквиру мере – Трансфер знања и развој 

саветодавства - Унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја планирана 

је сарадња са Центром за пољопривреду Лајковац у оквиру: 

- организације изложбе приплодних крава и јуница сименталске расе „Колубара 2016“; 

- Организације стручних предавања и практичних радионица, као и набавке стручне 

литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја за организације 

предавања из области пољопривреде и руралног развоја која се, у оквиру „Зимске 

школе пољопривреде“ , организују у згради општине Лајковац; 

- Обезбеђења услуге саветовања од стране стручних лица, за организацију изложбе и 

стручне услуге.  

 

На подручју Општине послује и ветеринска станица „Лајковац“, као и 2 приватне 

ветеринарске амбуланте. Ветеринарска станица „Лајковац“ ради на Програму мера за 

обележавање стоке и праћење здравственог стања стоке МПШВ Републике Србије.  
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2.5. ПРОИЗВОДЊА И ТРЖИШТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 

2.5.1. Биљна производња 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године
41

, производњом ратарско-повртарских 

култура на ораницама и баштама на територији општине Лајковац се бави 2.119 

пољопривредних газдинстава на 6.651,8 хектара
42

. 

 

Производњом жита 2012. године бавило се 1.991 газдинство на 5.106,9 ха. Међу житима су 

најзаступљенији кукуруз (2.770,3 ха) и пшеница (1.541,0 ха), а веће површине заузимају и 

јечам (490,7 ха) и овас (210,5 ха).  

 

Преко половине укупних површина под кукурузом (56,3%) налази се на газдинствима у 

Јабучју, Бајевцу, Врачевићу и Непричави, а 62,7% укупних површина под пшеницом у 

Јабучју, Бајевцу, Врачевићу и Степању. На газдинствима у Јабучју налазе се највеће 

површине под јечмом (30,0%) и овсом (24,1%). 

 

Интерес за производњом махунарки готово да не постоји. У 2012. години ове културе су 

биле заступљене на ораницама седам  газдинстава на укупно 0,9 ха (грашак за суво зрно на 

0,5 ха у Јабучју и пасуљ на 0,2 ха у Стрмову).  

 

Кромпир је регистрован на 28 газдинстава на укупној површини од 6,1 ха (од тога 3,0 ха у 

Пепељевцу). Површине под шећерном репом су занемаљиве (испод 3 ха). 

 

Индустријско биље заступљено је на 343,7 ха, на ораницама 280 газдинстава. Доминирају 

уљарице  соја (324,9 ха), сунцокрет (15,2 ха) и уљана репица (3,0 ха). Лековито биље се 

узгаја на 0,6 хектара. Највеће површине под сојом регистроване су на газдинствима у Јабучју 

(48,4% укупних површина), затим у Пепељевцу (8,8%), Лајковцу (село) (7,6%) и Бајевцу 

(6,0%). Сунцокрет се највећим делом гаји у Степању (57,9%), а регистрован је и на мањим 

површинама у Јабучју, Непричави, Бајевцу и Пепељевцу. Уљана репица се узгаја у Јабучју, а 

лековито биље у Боговађи. 

 

У производњи поврћа, бостана и јагода су ангажована 32 газдинства на укупно 9,7 ха 

(поврће 8,8 ха, бостан 0,3 ха, јагоде 0,6 ха). Стакленици и пластеници покривају 1,3 ха,  док се 

на остатку површина производња ових култура одвија на отвореном, а добијени производи су 

првенствено намењени за употребу у свежем стању. Производња намењена индустријској 

преради одвија се на 0,8 ха и лоцирана је у Пепељевцу.  

 

 

                                                            
41 Биљна производња анализирана је према резултатима Пописа пољопривреде 2012. до нивоа насеља о 

коришћеним површинама ораница и башти, воћњака и винограда и ливада и пашњака (подаци су везани за локацију 

газдинства) (http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221, приступљено 05.07. 2016.) и података РЗС о оствареној 

производњи и приносима до нивоа општина 2009-2013. године (подаци за 2014. годину добијени су редовним 

статистичким истраживањима према новој методологији, а 2015. године је извршена ревизија података о биљној 

производњи за период  2005–2013. до нивоа региона (НСТЈ2), ради упоредивости са подацима од 2014. године). 
42 Угари су Пописом пољопривреде 2012. регистровани на 74 газдинства у укупној површини од 72,9 хектара. 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221
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Међу повртарским културама доминира купус. Купус и кељ се узгајају на 5 ха, највише у 

Пепељевцу (83,2%), где је лоцирана и производња киселог купуса. Паприка заузима 1,3 ха 

(Лајковац (варош) 19,7%), а парадајз 1,1 ха (Непричава 47,6%). На ораницама и у баштама се 

гаје још и црни и бели лук, карфиол, грашак и шаргарепа. Највеће површине под јагодама 

(92,8%) налазе се у Врачевићу, Ћелијама и Јабучју, а бостана у Бајевцу (80,6%). 

Производња крмног биља је изузетно значајна за ревитализацију и развој сточарске 

производње у општини Лајковац, која има дугу традицију у сточарству, пре свега у 

говедарској производњи. Узгојем крмног биља бави се 1.010 газдинстава на 1.111,3 хектара. 

Највише се гаји  луцерка, на 421,0 ха, затим детелина на 321,0 ха, мешавина трава на 191,6 

ха и кукуруз за силажу на 145,5 ха.  

 

У насељима: Врачевић, Непричава, Јабучје, Ратковац, Рубибреза и Стрмово налази се 60,3% 

укупних површина под луцерком на територији општине Лајковац, а у Јабучју, Врачевићу, 

Непричави и Пепељевцу 66,2% укупних површина под детелином. Површине под мешавином 

трава концентрисане су на газдинствима у Врачевићу, Јабучју, Бајевцу и Непричави (68,4%). 

Близу две трећине површина под кукурузом за силажу узгаја се на ораницама газдинстава 

Врачевића, Непричаве и Степања. 

 

Пет газдинстава на укупно 0,2 ха бави се производњом цвећа и украсног биља, највећим 

делом у стакленицима и пластеницима.  

 

На територији општине Лајковац постоје повољни природни услови за развој воћарства. 

Воћњацима и површинама под бобичастим воћем располаже 1.356 газдинстава. Воћњаци 

(укључујући бобичасто воће) се простиру на 482,6 хектара. Плантажни воћњаци заузимају 

187,4 ха (38,8%), а остатак чине екстензивни воћни засади.  

Доминира узгој шљива – плантажни засади шљива се простиру на 169 ха (90,2% површина 

под плантажним засадима), док се екстензивно шљива гаји на још 203,3 ха (68,9% површине 

екстензивних засада). Шљива се углавном прерађује на газдинствима, док се мали део 

откупљује у свежем стању. Две трећине површина под плантажним засадима шљиве налази 

се у насељима: Јабучје, Врачевић, Пепељевац, Ћелије, Лајковац (село) и Ратковац. У Јабучју и 

Врачевићу се налази и 34,8% површина под екстензивним засадима шљиве, а веће површине 

ових засада налазе се и у Бајевцу и Степању. 

Поред шљива, на далеко мањим површинама плантажно се гаје још: јабуке (5 ха), ораси (3,3 

ха), лешници (1,8 ха), крушке (1 ха), дуње (0,7 ха), кајсије (0,4 ха) и бобичасто воће (3,2 ха)  

највише купине (0,5 ха) и малине (0,2 ха). У екстензивним засадима је, после шљива највише 

јабука (26,2 ха), затим крушака (19,4 ха), ораха (14,8 ха) и вишања (9,2 ха), а екстензивно се 

гаје још и кајсије, трешње, дуње, брескве, лешници и бадеми.  

Виноградарством се, према резултатима Пописа пољопривреде 2012., на подручју општине 

Лајковац бави 31 газдинство на укупно 3 ха под виновом лозом, од тога 1 ха чине екстензивни 

засади. Сорте са географским пореклом заступљене су на 0,3 ха, у Врачевићу, остале винске 

сорте на 1,4 ха (Доњи Лајковац, Врачевић, Пепељевац...), а сорте за јело на 1,3 ха (Пепељевац, 

Степање, Ратковац, Лајковац (село), Ћелије...). 
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Пољопривредна газдинства Јабучја, Бајевца, Врачевића, Лајковца (вароши) и Непричаве 

располажу са 61,4% површина под ливадама, а газдинства насеља Лајковац (варош) са 72,8% 

укупних површина под пашњацима у општини Лајковац. 

Енергетски усеви гаје се у Јабучју на 2 ха, а у Ћелијама је евидентиран узгој печурака на 

површини од 40 м
2
. 

 

Обим производње основних биљних култура у пољопривреди општине Лајковац у периоду 

2009-2013. године бележи изразите годишње варијације (Табела 18.).  

Табела 18. Динамика обима производње биљних култура у пољопривреди општине 

Лајковац, 2009 – 2013. год.  

  

Индекси, 2008=100   

Општина Лајковац Република Србија 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Пшеница, укупно 

Породична газдинства 

Привредна друштва и 

задруге  

122,2 

122,2 

- 

65,4 

65,4 

- 

136,0 

136,0 

- 

136,4 

136,4 

- 

201,6 

201,6 

- 

98,7 

97,9 

101,2 

77,8 

78,9 

74,3 

99,1 

102,2 

89,1 

91,2 

93,3 

84,4 

128,4 

135,7 

104,5 

Кукуруз, укупно  

Породична газдинства 

Привредна друштва и 

задруге  

128,4 

128,4 

- 

114,8 

114,8 

- 

106,9 

106,9 

- 

66,9 

66,9 

- 

100,8 

100,8 

- 

103,9 

107,8 

80,0 

117,0 

122,6 

83,1 

105,2 

108,0 

88,2 

57,4 

59,2 

46,0 

95,2 

99,5 

69,5 

Сунцокрет - - - - - 83,1 83,3 95,1 80,6 112,9 

Пасуљ 106,3 104,2 68,8 35,4 58,3 109,8 102,5 93,7 63,6 80,1 

Кромпир 106,7 133,6 178,8 58,1 103,6 106,5 105,2 105,7 68,5 90,9 

Детелина 135,8 140,8 120,0 79,1 106,5 104,0 106,4 91,9 71,8 82,3 

Луцерка 126,8 130,2 131,7 91,9 131,3 104,2 103,3 92,1 68,7 83,0 

Ливаде 134,3 175,6 151,4 95,4 156,6 107,4 117,6 103,3 74,5 90,8 

Пашњаци 151,5 187,4 179,4 115,3 172,6 111,0 120,1 112,8 80,6 88,5 

Јабуке 250,0 19,2 198,7 64,1 217,9 119,6 101,8 112,8 75,9 141,0 

Шљиве 230,0 32,6 240,2 85,7 252,8 109,2 70,3 95,9 64,5 121,7 

Грожђе - - - - - 115,6 88,5 87,1 70,6 85,9 

 Извор: РЗС. (2010). Општине у Србији; РЗС. (2011-2014). Општине и региони у Републици Србији.  

Приноси остварени у биљној производњи у периоду 2009-2013. године на територији 

општине Лајковац осцилирају и нижи су у односу на национални ниво, осим у случају 

крмног биља, ливада и пашњака, што указује на добре предиспозиције подручја за развој 

сточарства (Табела 19.).  

Узроке ниским и варирајућим приносима у посматраном периоду треба тражити, како у 

неразвијеном наводњавању
43

, тако и у нестабилном тржишту, неорганизованом пласману и 

недоследној политици буџетске и кредитне подршке пољопривреди. Ови фактори одлучујуће 

утичу на динамику сетвених површина, примену квалитетног семенског материјала, ђубрива 

и средстава за заштиту биља и набавку савремене опреме и механизације. Томе треба додати 

                                                            
43 Према подацима Пописа 2012., у Лајковцу  само 33 газдинства примењује наводњавање на укупно 38 ха (0,4%) 

КПЗ. Наводњава се 26 ха под житима и кукурузом за силажу (0,5% површина под овим усевима), 3 ха под 

поврћем, бостаном и јагодама (39,2%), 4 ха осталих усева на ораницама и баштама (0,3%), 4 ха воћњака (0,8%) и 1 

ха ливада и пашњака (0,03%). На националном нивоу наводњава се 2,9% КПЗ (2,1% површина под житима и 

кукурузом за силажу, 63,8% површина под поврћем, бостаном и јагодама, 8,2% површина под воћњацима, 0,08% 

површина под ливадама и пашњацима...)(РЗС, 2013). 
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уситњеност поседа, оријентацију великог броја газдинстава ка непољопривредним изворима 

прихода и третирање пољопривреде као допунске делатности. 
 
Табела 19. Приноси у биљној производњи у општини Лајковац и Републици Србији, 2009 – 2013. 

год. 

 
Општина Лајковац Република Србија 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Пшеница, кг/ха 

Породична газдинства 

Привредна друштва и 

задруге  

2.996 

-  

1.976 

- 
3.657 

 

3.743 

- 

4.367 

- 

3.423 

4.565 

3.184 

4.202 

 

3.943 

5.652 

 

3.719 

5.303 

4.552 

6.028 

Кукуруз,  кг/ха 

Породична газдинства 

Привредна друштва и 

задруге  

5.524 

- 
4.785 

- 
4.514 

- 

2.869 

- 

4.626 

- 

5.148 

6.879 

5.723 

7.494 

4.948 

7.399 

2.697 

3.735 

4.832 

6.182 

Сунцокрет, кг/ха - - - 1.000 1.500 2.400 2.234 2.479 2.193 2.725 

Пасуљ, кг/ха 1.086 1.000 931 474 792 1.218 1.194 1.183 808 1.110 

Кромпир, кг/ха 5.988 7.301 8.653 3.074 5.341 11.492 11.573 11.375 7.660 10.411 

Детелина, кг/ха 5.046 5.302 4.943 3.235 4.507 4.507 4.536 4.020 3.163 3.758 

Луцерка, кг/ха 6.256 6.527 6.363 4.498 6.297 5.862 5.837 5.320 4.032 4.963 

Ливаде, кг/ха 2.521 3.199 2.910 1.736 2.888 1.835 2.055 1.841 1.333 1.762 

Пашњаци, кг/ха 1.667 2.068 1.979 1.271 1.902 581 773 669 487 559 

Јабуке, кг/стаблу 20,8 1,6 17,1 5,5 19,8 18,1 15,1 16,6 10,6 18,2 

Шљиве, кг/стаблу 17,0 2,4 18,3 6,6 19,6 15,9 10,4 14,3 9,7 18,7 

Грожђе, кг/чокоту - - - - - 1,5 1,1 1,2 1,0 1,3 

 Извор: РЗС.(2010). Општине у Србији; РЗС. (2011-2014). Општине и региони у Републици Србији.  

Традиција у сточарској производњи, природне погодности за узгој воћа, постојећи и 

планирани складишни и дорадни капацитети у општини (силоси, млин, сушара, хладњача) и 

близина београдског тржишта упућују произвођаче на повећање површина под крмним и 

лековитим биљем, савременим воћарским плантажама и стакленицима и пластеницима за 

интензиван узгој поврћа, зачинског биља и цвећа.  

 

Кориговање структуре коришћеног пољопривредног земљишта и раст приноса и квалитета 

производа претпостављају: 

 укрупњавање поседа и јачање тржишта закупа земљишта, 

 обезбеђење воде за наводњавање, изградњу система за наводњавање и одводњавање и 

унапређење система одбране од поплава и града, 

 раст сточарске производње, која директно утиче на производњу крмног биља и 

очување и унапређење плодности пољопривредног земљишта,  

 обезбеђење високопродуктивног семенског и садног материјала и примену савремене 

агротехнике у нези и заштити усева, укључујући интегралну производњу воћа и 

органску производњу поврћа и зачинског и лековитог биља, 

 набавку модерне опреме и механизације за ратарску производњу и припрему сточне 

хране и изградњу и опремање плантажа и пластеника и складишних и дорадних 

капацитета за воће, поврће, зачинско и лековито биље и цвеће, и 

 едукацију и удруживање произвођача ради заједничког наступа на тржишту. 

 

Општина Лајковац је из буџетског Фонда за финансирање Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2016. години (Сл. гласник 

општине Лајковац, бр.1/2016) у области биљне производње издвојила средства за: 
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 суфинансирање камата на пољопривредне кредите физичким лицима – носиоцима 

регистрованих пољопривредних газдинстава, 

 учешће у трошковима набавке сертификованих воћних садница, изградње стакленика 

и набавке опреме/материјала за повртарску и расадничарску производњу и цвећарство 

у заштићеном и полузаштићеном простору за стакленике и пластенике физичких и 

правних лица – носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава, 

- покриће трошковa услуга ПССС Ваљево и Центра за пољопривреду Лајковац за 

утврђивање садржаја лако приступачног азота у земљишту и одређивање потребних 

количина азота за прихрану ратарских култура, као и за праћење стања и давање 

стручних савета за негу и одржавање новоподигнутих засада воћа, суфинансираних 

средствима Општине у циљу интензивирања воћарске производње. 

 

У ратарској, воћарској и повртарској производњи на територији општине Лајковац је 

присутан мали број крупних газдинстава и газдинстава средње величине, тржишно 

оријентисаних и посвећених пољопривреди, склоних прихватању нових технологија, 

улагањима у прерађивачке капацитете на газдинству и удруживању. Мере подршке са 

локалног и националног нивоа треба првенствено да буду усмерене на повећање броја ових 

газдинстава, а очекивана IPARD подршка
44

 на њихово даље јачање. 

 
2.5.2. Сточарска производња 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године
45

, на подручју општине Лајковац узгојем 

стоке се бави 2.260 пољопривредних газдинстава (87,7%). Иако највећи број 

пољопривредника који се баве сточарством гаји живину (2.032 газдинстава) и свиње (1.705), 

ово подручје је познато по узгоју говеда, који се одвија на 772 газдинстава. Више од половине 

сточара (1.180) узгаја овце. Козе се гаје на 286 газдинстава, а коњи на 44 газдинства. 

Пчелињим друштвима располаже 124 газдинства.  

Газдинства са стоком присутна су у свим насељима, највише у Јабучју (27,2%), затим у 

Врачевићу (9,5%), Бајевцу (7,0%), Лајковцу (село) (6,2%) и Пепељевцу (6,2%).  

Највећим бројем стоке располажу сточари у Јабучју. У Јабучју се узгаја 24,0% од укупно 

7.679 условних грла стоке (УГ)
46

 на територији општине Лајковац, у Врачевићу 11,3%, 

Бајевцу 9,0%, Непричави 8,1%, а у Пепељевцу 7,5%. У односу на коришћено пољопривредно 

                                                            
44 Буџет за финансирање пољопривреде и руралног развоја у оквиру IPARD програма 2014-2020 (инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и 

маркетинга пољопривредних производа, инвестиције у диверсификацију пољопривредних газдинстава и развој 

пословања и техничка помоћ) је 229.970.588 евра од чега је 175.000.000 евра бесповратна помоћ ЕУ док износ од 

54.970.588 евра представља национални допринос, http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300516/300516-vest15.html, 

преузето 16.07. 2016.  
45 Сточарска производња анализирана је према резултатима Пописа пољопривреде 2012. до нивоа насеља (подаци 

су везани за локацију газдинства, http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221, приступљено 28.12. 2015. и 05.07. 

2016). Подаци за 2014. и 2015. годину добијени су редовним статистичким истраживањима према новој 

методологији, а 2015. године је извршена ревизија података о броју коза, живине, кошница пчела и условних грла 

стоке 2006–2013. до нивоа региона (НСТЈ2), ради упоредивости са подацима од 2014.). 
46 Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих врста и категорија своди на 

упоредиву вредност. 

http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300516/300516-vest15.html
http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221
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земљиште (КПЗ)
47

, стоке највише има у насељима: Мали Борак (124 УГ/100 ха КПЗ), Скобаљ 

(122), Ћелије (112), Доњи Лајковац (101), Ратковац (99), Пепељевац (94) и Стрмово (93). 

На 772 газдинства у Лајковцу узгаја се 3.084 грла говеда (од тога 1.506 музних крава, 119 

стеоних јуница и 524 говеда у тову). Близу две трећине говеда (64,6%) налази се на 

газдинствима у Врачевићу, Бајевцу, Јабучју, Степању и Непричави. Највише говеда у односу 

на обрадиво земљиште је на газдинствима у насељима: Степање (69 грла/100 ха обрадивог 

земљишта), Доњи Лајковац (58), Бајевац (49) и Непричава (48). 

Преко 90% узгајивача говеда има мање до 10 говеда у стаду (53,6% има 1-2 грла, а 39,9% 3-9 

грла), док 4,5% гаји 10-19 грла. Четири газдинства, лоцирана у Бајевцу, Врачевићу и Доњем 

Лајковцу, поседују између 20 и 29 грла говеда. Девет сточара гаји између 30 и 49 грла у 

насељима: Степање, Бајевац, Врачевић и Непричава. Само две фарме имају између 50 и 99 

грла говеда и налазе се у Лајковцу (село) и Пепељевцу.  

Пресудан утицај на очување улоге Лајковца као једног од најзначајнијих центара говедарске 

производње у Србији имају активности Удружења одгајивача говеда сименталске расе 

„Колубара“, са седиштем у Лајковцу, које окупља преко 300 одгајивача говеда из Колубарске 

области. Циљ удружења је контролисани развој говедарства кроз генетско унапређење и 

очување постојећих генетских ресурса, у чему стручну помоћ имају од ПД „Центар за 

пољопривреду“ Лајковац.  

Центар за пољопривреду ради на унапређењу сточарске производње код 550 индивидуалних 

газдинстава на подручју општина Лајковац, Мионица, Љиг, Ваљево и Уб. У производном 

запату налази се око 6.000 грла, а за матични запат бира се од 2.000 до 2.500 грла. Од тог броја 

контролом продуктивности обухваћено је око 700 приплодних крава
48

. 

У Лајковцу се већ 30 година одржава изложба приплодних крава и јуница сименталске 

расе и уписана је у Календар европских изложби говеда сименталске расе, а сточари већ две 

деценије са великим успехом излажу приплодне краве и јунице сименталске расе на 

Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду. 

Свиње се узгајају на 1.705 газдинстава, а готово трећина (31,0%) од укупно 14.810 грла, 

колико је евидентирано Пописом пољопривреде 2012. године, налазила се на газдинствима у 

Јабучју. Још 32,1%  свиња се узгајало у Врачевићу, Пепељевцу, Непричави и Бајевцу. Највећи 

број свиња у односу на ораничне површине регистрован је у насељима: Боговађа (346 

грла/100 ха ораница), Скобаљ (284), Ратковац (274), Пепељевац (271) и Придворица (265). 

Близу две трећине узгајивача свиња (65,5%) има мање од 10 грла, још 25,6% има између 10 и 

19 грла, а 8,4% између 20 и 49 грла. Седам газдинстава (четири из Јабучја и по једно из 

Врачевића, Рубибрезе и Степања) има фарме на којима гаји између 50 до 99 свиња. Према 

                                                            
47 Индекс густине сточног фонда (број стоке по јединици површине пољопривредног земљишта по категоријама) 

је индикатор развијености сточарске производње, али и њеног притиска на животну средину (ризик од отицања 

нутријената у воду и ваздух). 
48 Привредно друштво "Центар за пољопривреду" д.о.о Лајковац, http://www.lajkovac.org.rs/web/index. 

php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=149, приступљено 21.07. 2016. 

http://www.lajkovac.org.rs/web/index.%20php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=149
http://www.lajkovac.org.rs/web/index.%20php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=149
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пописним резултатима, у категорији великих фарми, са преко 400 грла, нашло се само једно 

газдинство из Пепељевца које је поседовало 510 грла свиња. 

Преко три хиљаде хектара квалитетних ливада и пашњака и репродуктивна фарма прве 

домаће меснате овце „мис-овце“ Центра за пољопривреду Лајковац представљају добру 

основу за бављење овчарском производњом. Узгојем оваца се баве сточари 1.180 газдинстава 

и њихова стада броје укупно 11.122 грла.  

 

Више од четвртине укупног броја оваца (25,5%) на територији општине Лајковац узгаја се на 

газдинствима у Јабучју, а још 26,3% у Бајевцу, Врачевићу и Непричави. У односу на 

коришћено пољопривредно земљиште, највише оваца је 2012. године било у насељу Мали 

Борак (389 грла/100 ха КПЗ), затим у Скобаљу (257), Словцу (238) и Ратковцу (230).  

 

Стадима мањим од 10 грла оваца располаже 60,3% узгајивача, 32,7% има између 10 и 19 

грла, а 6,7% између 20 и 49 грла. Две фарме имају између 50 и 99 грла, а једна 100 грла 

оваца.  

 

Узгој коза је далеко мање заступљен  на 286 газдинстава узгаја се 808 коза, највише у 

Јабучју (20,3%), Врачевићу (9,2%) и Пепељевцу (8,7%).   

И док пространи травњаци, традиција и добар генетски потенцијал одржавају говедарство 

и овчарство у првом плану када је у питању препознатљивост сточарске производње 

општине Лајковац, позитивни развојни трендови бележе се у живинарству (нове фарме) и 

пчеларству, подстакнути страним инвестицијама (компанија „Виндија“, Хрватска у 

живинарству) и донацијама ЕУ („Качерски мед“). 

 

Према резултатима Пописа 2012. године, 2.032 газдинства узгаја 70.493 грла живине. Највећи 

број грла регистрован је у Јабучју (23,1% ), следе Лајковац (варош) 14,6%, Непричава 11,1%, 

Врачевић (8,4%)...  

 

Највећи број газдинстава живину гаји за потрошњу на газдинству и то 86,0% узгајивача 

живине има мање од 50 грла у јату, 12,4%  узгаја 50-99 грла, а 1,4% 100-299 грла. Једна од 

фарми у Јабучју је 2012. године имала 1.022 грла, на једној од фарми у Непричави 

регистровано је 4.000 грла
49

, а на највећој фарми живине у општини Лајковац  фарми 

„Руклада“ (КО Рубибреза) компаније „Виндија“, са седиштем у Лајковцу (варош), 9.586 

грла
50

.  

 

Пчеларство је заступљено на 124 газдинства. Пчелари поседују 2.276 пчелињих друштава, 

највише они у Јабучју  538 (23,6%),
51

 затим у Ћелијама (14,5%), Врачевићу (13,5%) и 

                                                            
49 Према подацима Центра за пољопривреду Лајковац (2016.), фарма бројлера, капацитета око 3.500 грла, недавно 

је подигнута у насељу Врачевић. Ипак, и поред најава, кооперације Виндије и ППГ још увек нема. 
50 Модерна фарма за тов бројлера на локацији Рубибреза у Лајковцу изграђена је 2010. године и има 12 

производних објеката, укупног капацитета око 300.000 бројлера. Фарма се истиче напредном технологијом која 

се примењује у циљу постизања оптималних микроклиматских услова за тов пилића и максималне 

искоришћености генетског потенцијала, http://www.vindija.hr/O-nama/Poslovni-sustav-Vindija/Vindija-u-

regiji/Srbija.html?Y2dcNDAsY2lcODI%3D, приступљено 18. 07. 2016.  
51 Од тога само један пчелар има 350 кошница (СО Лајковац, интерни подаци, 2016.). 

http://www.vindija.hr/O-nama/Poslovni-sustav-Vindija/Vindija-u-regiji/Srbija.html?Y2dcNDAsY2lcODI%3D
http://www.vindija.hr/O-nama/Poslovni-sustav-Vindija/Vindija-u-regiji/Srbija.html?Y2dcNDAsY2lcODI%3D
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Лајковцу (село) 11,8%. Интересовању за пчеларство допринеле су активности на формирању 

задруге, заштити порекла, опремању пчеларског центра и сертификацији, паковању и извозу 

„Качерског меда“. Земљорадничка задруга регионалног карактера „Качерски мед“, са 

седиштем у Лазаревцу је овлашћени корисник ознаке географског порекла и броји око 30 

чланова
52

. Задруга има за основни циљ да окупи пчеларе са заштићеног географског подручја 

и обезбеди препознатљивост „Качерског меда“ на домаћем и страном тржишту, као 

производа чији су квалитет и специфична својства производи природних 

карактеристика области из које потиче. 

 

Колико је учешће сточног фонда општине Лајковац у сточном фонду Колубарске области и 

Републике Србије и колико је интензивна сточарска производња у општини Лајковац у 

односу на расположиву крмну основу у поређењу са општинама у окружењу и вредношћу 

индикатора густине сточног фонда на националном нивоу, показују подаци у табелама које 

следе. Подаци потврђују припадност општине Лајковац познатом сточарском региону у 

националним оквирима, али указују и на чињеницу да је по броју стоке у односу на 

расположиву крмну базу Лајковац при дну листе општина Колубарске области (Табела 20. и 

Табела 21.). 

 
Табела 20. Сточарство општине Лајковац у Колубарској области и Републици Србији, Попис 2012. год. 

 Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле 

 Укупно 

Краве и 

стеоне 

јунице 

Укупно 

Крмаче и 

супрасне 

назимице 

Укупно 
Овце за 

приплод 
Укупно Укупно 

Пчелиња 

друштва 

Република Србија (РС)  908.102 489.124 3.407.318 377.279 1.736.440 1.270.895 231.837 26.710.921 668.120 

Колубарска област (КО) 59.387 31.920 161.198 19.981 161.945 123.219 9.002 2.025.996 25.145 

КО/РС, % 6,5 6,5 4,7 5,3 9,3 9,7 3,9 7,6 3,8 

Лајковац  3.084 1.630 14.810 1.712 11.122 7.902 808 70.493 2.276 

Лајковац/РС, % 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 

Лајковац/КО, % 5,2 5,1 9,2 8,6 6,9 6,4 9,0 3,5 9,1 

Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији, Београд 2013. и обрачун аутора 

 

Табела 21. Индекс густине сточног фонда, 2012. год. 
 Говеда на 100 ха 

обрадиве 

површине 

Свиње на 100 

ха ораничне 

површине 

Овце на 100 ха 

пољопривредне 

површине (КПЗ) 

Број условних 

грла 

Број условних 

грла на 100 ха 

КПЗ 

Република Србија 29 134 51 2.019.889 59 

Колубарска област 52 226 129 121.492 97 

 Ваљево 55 231 162 40.036 100 

 Лајковац  35 219 108 7.679 75 

 Љиг 45 184 140 11.178 83 

 Мионица 74 223 123 23.372 143 

 Осечина  31 287 149 11.227 69 

 Уб 56 220 80 27.999 97 

Извор: РЗС. Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Књига I, Књига II,  2013. и обрачун 

аутора. 

 

Кретање броја стоке у последњој деценији на нивоу општине Лајковац и Колубарске области 

није могуће пратити, али се одређени закључци могу извести сагледавањем стања на 

националном нивоу и нивоу региона Шумадије и Западне Србије, коме Колубарска област и 

општина Лајковац припадају.  

                                                            
52 Област заштићеног географског порекла обухвата површину од близу 1.000 км2 (делове општина: Лазаревац, 

Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац, Обреновац, Уб, Горњи Милановац и Аранђеловац), 

http://www.kacerskimed.rs/index.php?id=15). 

http://www.kacerskimed.rs/index.php?id=15
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Према ревидираним статистичким подацима о броју стоке у периоду 2006-2015. године до 

нивоа региона (НСТЈ2), број условних грла стоке у Републици Србији је 2013. године био 

мањи за 16,6% него 2006. године. У 2014. години је забележено повећање овог броја, али је 

већ наредне, 2015. године, број условних грла смањен. У водећем сточарском региону земље, 

региону Шумадије и Западне Србије
53

, пад броја стоке је био нешто мањи (-15,2% у 2013. 

према броју УГ у 2006. години), а и тренд раста из 2014. је настављен у 2015. години. 

Смањењу броја условних грла највише су допринели говедарство и свињарство, док у 

овчарству, живинарству и пчеларству број грла/кошница расте (Табела 22.). 

 
Табела 22. Број стоке у Републици Србији и региону Шумадије и Западне Србије, 2006-2015. 
                                                                                                                                                                                                      у хиљадама 

Године 

Условна грла  Говеда Свиње Овце Живина Кошнице 

пчела 

РС 
Регион 

ШЗС 
РС 

Регион 

ШЗС 
РС 

Регион 

ШЗС 
РС 

Регион 

ШЗС 
РС 

Регион 

ШЗС 
РС 

Регион 

ШЗС 

2006 2.206 903 1.106 511 3.999 1.313 1.556 920 16.595 5.639 493 204 

2007 2.132 884 1.087 497 3.832 1.291 1.606 966 16.422 5.572 434 179 

2008 2.029 839 1.057 485 3.594 1.283 1.605 967 17.188 5.044 485 200 

2009 2.065 836 1.002 463 3.631 1.298 1.504 911 22.821 5.145 490 202 

2010 1.946 803 938 433 3.489 1.214 1.475 883 20.156 5.849 520 215 

2011 1.883 795 937 450 3.287 1.141 1.460 875 19.103 5.608 593 245 

2012 1.871 - 921 - 3.139 - 1.635 - 18.234 6.397 665 275 

2013 1.839 766 913 408 3.144 1.098 1.616 1.018 17.860 6.404 653 301 

2014 1.916 806 920 416 3.236 1.080 1.748 1.065 17.167 7.637 677 248 

2015 1.902 824 916 432 3.284 1.128 1.789 1.112 17.450 7.245 792 290 

2015/06, 

% 86,2 91,3 82,8 84,5 82,1 85,9 115,0 120,9 105,2 128,5 160,6 142,2 

Извор: РЗС, База података, http://webrzs.stat.gov.rs/website/public/ReportView.aspx, приступљено 22.07.2016. 

 

Сходно напред наведеном, при конципирању политике подршке сточарској производњи 

треба имати у виду следеће: 

 значај говедарске производње за развој српске пољопривреде и незадовољавајуће 

стање у овом сектору у земљи, као и традиционалну оријентацију сточара Колубарске 

области ка узгоју говеда и очувани генетски потенцијал у говедарству,  

 резултате у унапређењу генетског потенцијала, квалитетне ливаде и пашњаке и 

интересовање сточара за развој овчарства, 

 могућу сарадњу са компанијом "Виндија" на уговарању производње и откупа 

бројлера, 

 мали број великих модерно опремљених сточарских фарми и фарми средње 

величине склоних прихватању нових технологија и способних за конкурентну 

производњу и испуњење стандарда у областима заштите животне средине и 

добробити животиња, као и одређени број фарми које би то могле да постану уз 

правилно усмерену подршку са националног и локалног нивоа,    

 заштиту порекла "Качерског меда" и добре изгледе за његов пласман у извозу.  

 

У складу са тим, посебан значај за развој сточарства на подручју општине Лајковац имају 

подстицаји за:   
                                                            
53 Према резултатима Пописа 2012, највећи број говеда, оваца и пчелињих друштава налази се на територији 

региона Шумадије и Западне Србије.  

http://webrzs.stat.gov.rs/website/public/ReportView.aspx
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 узгој квалитетних приплодних грла у сточарству,  

 спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у 

сточарству (контрола продуктивности, одабирање и производња квалитетних 

приплодних грла, вођење матичне евиденције и др. активности), 

 унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, са акцентом на 

подстицаје за набавку: квалитетних приплодних грла у сточарству, опреме за 

припрему и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране, опреме за мужу и 

хлађење млека, опреме за управљање стајњаком на фармама и опреме за пчеларство, 

као и на подстицаје за успостављање и јачање удружења произвођача, 

 суфинансирање манифестација у сточарству (изложбе стоке и меда), које имају велики 

значај за очување генетског потенцијала, повезивање и размену искустава 

произвођача, промоцију и тржишно позиционирање производа. 

 

Осим широке палете подстицаја са националног нивоа
54

 и очекиваних средстава IPARD 

подршке, сточари на подручју општине Лајковац у 2016. години могу рачунати и на користи 

од следећих мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног 

развоја, које се финансирају из буџетског Фонда за финансирање програма и планова 

општине Лајковац у области пољопривреде: 

 регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у говедарству, 

 суфинансирање камата на пољопривредне кредите физичким лицима – носиоцима 

регистрованих пољопривредних газдинстава, 

 суфинансирање трошкова набавке пчелараске опреме и трошкова сертификовања 

производње и паковања "Качерског меда," 

 финансирање организовања изложбе крава и јуница сименталске расе „Колубара 

2016“ и посета сајмовима из области пољопривреде и руралног развоја, 

 обезбеђење саветодавних услуга (ПССС Ваљево и Центра за пољопривреду Лајковац). 

 

Наведене мере би, првенствено, требало да охрабре газдинства средње величине да 

инвестирају у повећање сточног фонда и модернизацију газдинства, како би обезбедили 

конкурентну производњу, усклађену са стандардима здравствене безбедности и квалитета 

хране, заштите животне средине и добробити животиња и тиме отворили пут ка великим 

малопродајним ланцима у земљи и иностранству и обезбедили задовољавајуће приходе од 

пољопривреде. Велики број ситних сточара треба усмерити ка додатним изворима прихода у 

интензивним производним програмима, попут стакленичке и пластеничке производње 

поврћа, јагодичастог воћа и цвећа (уз обезбеђење наводњавања и одводњавања). 

 

2.5.3. Органска производња 

 

Органска пољопривреда чини и покретачку снагу руралног развоја, нарочито у 

маргинализованим подручјима, јер омогућава економски развој, привлачење финансијских 

ресурса, диверзификацију активности и социјалну кохезију. 

  

Сектор органске пољопривредне производња у Републици Србији регулисан је Законом о 

органској производњи (Службени гласник РС, број 30/10) и Правилником о контроли и 

                                                            
54 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/2014 i 103/2015) 
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сертификацији у органској производњи и методама органске производње (Службени 

гласник РС, бр. 48/11 и 40/12). Према подацима Дирекције за националне референтне 

лабораторије површине под органском производњом захватају 15.298 ха (сертификоване и 

површине у конвезији), при чему 12,4% чине ливаде и пашњаци, док 87,6% чине обрадиве 

површине (више видети у Анексу, Табела 5. Површине под органском производњом у 

Србији у 2015. години). У оквиру сточарства, методом органске производње (укључујући и 

период конвезије) обухваћено је највише оваца (4.848 грло) и говеда (2.746 грла) (више 

видети у Анексу, Табела 6. Органско сточарство у Србији у 2015. години). Укупна количина 

извоза из сектора органске производње у 2013. години износила је 7.101 тона, док је укупна 

вредност извезених производа износила 101 милион евра (МПЗЖС, 2014.). 

 

Органска производња је веома слабо развијена у Колубарској области. Према попису 

пољопривреде из 2012. године (ниво насеља) у овој области је регистровано само 

двадесет произвођача, који своју делатност обављају на 62,72 ha (47% је 

сертификовано, а 53% површина је у процесу конверзије).  Највише се производи воће 

(шљиве и јагоде), затим поврће (кромпир, боранија, грашак, купус, диња, цвекла, 

зелена салата, тиквице, блитва, ротквица, црни лук, шаргарепа), ратарски усеви 

(пшеница, кукуруз, крмно и индустријско биље) и мед. 

 

Општина Лајковац има добре предуслове за развој органске пољопривреде, међутим нема 

заинтересованих произвођача који су спремни да уђу у овакав систем контролисане 

производње. Кључни разлог веома слабе заинтересованости за органску производњу, и 

пољопривреду уопште на овом подручју, је већа продуктивност рада у непољопривредним 

делатностима, првенствено у рударству, у ком је ангажована трећина запосленог 

становништва у Лајковцу (34,8%). Наиме, код највећег бројa газдинстава чланови остварују 

и приходе од других делатности (из радног односа), самосталне делатности или пензија из 

радног односа. Мали је број пољопривредних газдинстава којима је пољопривреда једина 

делатност и извор прихода (ЛАПЗ, 2016.).  

 

2.5.4. Агротехничка опремљеност у пољопривреди 

 

Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава у Лајковцу, као и у целој држави, 

није на завидном нивоу. Застарелост механизације и опреме, одсуство сарадње 

пољопривредника на плану коришћења заједничке механизације и лоша економска 

ситуација у пољопривреди онемогућавају произвођачима да улажу и обнављају 

механизацију сходно потребама.  

 

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. (Књига 1.) у Лајковцу је регистровано: 341 

једноосовинских трактора, 1.631 двоосовинских трактора и 94 комбајна. Код прикључних 

машина регистровано је следеће стање: 197 берача кукуруза,  1.320 плугова, 1.165 тањирача, 

909 дрљача, 69 сетвоспремача, 33 ротофреза, 431 растурача мининералног ђубрива, 35 

растурача стајњака, 538 сејалица, 459 прскалица, 989 приколица и 737 косилица. Свако 

пољопривредно газдинство у Лајковцу у просеку располаже са 2,6 јединица прикључних 

машина што је у нивоу просека за Републику Србију (2,6) и Колубарску област (2,7). 
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Просторна дистрибуција пољопривредне механизације по насељима показала је да су 

насеља са највећом агротехничком опремљеношћу Јабучје, Врачевић, Пепељевац и 

Непричава. Истовремено, најмању агротехничку опремљеност имају насеља Мали Борак и 

Боговађа (више видети у Анексу, Табела 7. Пољопривредна механизација – бројно стање за 

ниво области и општине Лајковац, подаци по насељима). За остала насеља се може рећи да 

имају просечну агротехничку опремљеност, уз одређено осцилирање броја пољопривредне 

механизације по насељима.   

 

Старосна структура пољоприврене механизације такође је неповољна. Од укупног броја 

једноосовинских трактора (мотокултиватора) 92,7% је старије од десет година, при чему су 

у насељима Бајевац, Маркова Црква, Придворица, Рубрибреза, Скобаљ и Словац сви 

мотокултиватори старији од десет година. Неповољна старосна структура изражена је и код 

двоосовинских трактора, па удео ових машина старијих од десет година износи 96,8%. У 

селу Лајковац, Мали Борак и Придворица сви двоосовински трактори су потпуно 

амортизовани. Готово сви комбајни (99%) на подручју општине Лајковац су старији од 

десет година (више видети у Анексу, Tабела 8. Пољопривредна механизација – удео 

машина старијих од десет година, подаци по насељима). 

 

Пољопривреда Лајковца располаже укупно са 6.882 прикључне машине, од чега је 94% 

старије од десет година. Највише су амортизоване дрљаче (98,8%), тањираче (98,5%), 

круњачи (97,3%) и плугови (97,0%). Око 94% укупног броја берача кукуруза, такође спада у 

категорију старијих од десет година. Од 459 прскалица 76,3% је старије од десет година, 

што је боља ситуација у односу на старост ових машина на нивоу Колубарске области 

(83,24%).  

 

Незавидна економска ситуација у пољопривреди, уз неповољне банкарске кредите, 

онемогућава произвођачима да улажу и обнављају механизацију сходно потребама. Због 

тога је неопходна сарадња међу пољопривредницима по питању формирања машинских 

прстенова. Машински прстенови пружају својим члановима бројне предности и 

омогућавају да дође до раздвајања пољопривредника у две основне категорије: (а)  оне који 

примају услугу и (б) оне који те услуге пружају. Даваоци услуга су уско специјализовани 

само за поједине операције, тако да је квалитет пружених услуга на највишем нивоу, a 

пружене услуге на овај начин у развијеним земљама се не опорезују и сматрају се 

уговореном производњом. 

 

Истовремено, максималним искориштавањем механизације, цена тако пружених услуга је 

нижа. Са друге стране, примаоци услуга могу да се посвете другим проблемима у својој 

пољопривредној производњи, (инпути, пласман производа), а не да буду оптерећени са 

својом „неискоришћеном“ механизацијом. Креирањем машинских престенова остварила би 

се ефикаснија пољопривредна производња услед рационалнијег коришћења постојећих 

ресурса, при чему би се симултано испунила економија обима и економија величине. 

 

2.5.5. Тржишни ланац пољопривредних производа 

 

Тржишни ланац у пољопривредно прехрамбеном сектору Србије карактерише недовољна 

хоризонтална и вертикална интегрисаност тржишних субјеката, недостатак уговорне 
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производње, уситњеност понуде у примарном сектору (присуство великог броја малих 

произвођача са нестабилном понудом по обиму и квалитету), кратак ланац вредности 

пољопривредних производа (продаја примарних производа без додавања нове, више, 

вредности), што све доводи до тога да је велики део примарног сектора пољопривреде 

искључен из комерцијално оријентисаног пољопривредно-прехрамбеног ланца (Службени 

гласник 85/14).  
 

Иста оцена тржишног ланца пољопривредних производа може се дати и за подручје 

општине Лајковац. Пласман пољопривредних производа (посебно стоке, воћа, поврћа) је 

недовољно неорганизован, индивидуалан (најчешће усмерен ка кванташким и зеленим 

пијацама), без развијене вертикалне повезаности и уговорних и/или власничких веза 

између примарних произвођача и откупљивача и прерађивача, често и у зони сиве 

економије. Велики број газдинстава искључен је из комерцијално оријентисаног 

пољопривредно-прехрамбеног ланца, због малог обима производње (уситњености понуде) 

и разједињености произвођача (необједињена понуда), а ланац вредности 

пољопривредних производа је кратак (нема додавања нове вредности, изузев код 

производње вина и ракије). Овакав пласман прати ниска преговарачка позиција 

пољопривредних произвођача, као и висок пословни ризик, како у смислу предвиђања 

откупних цена, тако и у смислу познавања услова откупа и рокова наплате.  

 

Уговорна производња присутна је једино у производњи сировог млека, где су произвођачи 

дугорочним уговорима везани за домаће млекаре (у откупу се као најзначајније појављују 

млекаре „Имлек“, Београд и локална млекара „МО“, д.о.о., Лајковац) и делимичо у 

производњи житарица.  

 

Раст конкурентности пољопривреде снажно је зависан од формирања ефикасног 

тржишног ланца пољопривредних производа, а неке од активности Општинске управе и 

Владе Србије, које могу томе допринети су следеће
55

: 

 јачање мотивације пољопривредних произвођача за разним облицима удруживања, 

како би ојачали своју преговарачку позицију у односу на откупљиваче и 

прерађиваче, повећали капацитет за лобирање, обезбедили већу сигурност 

пласмана,  испунили захтеве тржишта у погледу обима и квалитета понуде, а 

посебно сложене захтеве модерних трговинских ланаца; 

 подршка произвођачима и привредним друштвима у практиковању (организовању) 

уговорне производње, као форме повезивања унутар ланца снабдевања; 

 подршка задругама и удружењима произвођача у процесима прераде, маркетинга и 

брендирања пољопривредних производа, имплементације стандарда квалитета и 

сл.; 

 ефикасније активности Владе Србије на плану јачања и заштите конкуренције на 

тржишту откупа и прераде пољопривредних производа (ефикаснији рад Комисије 

за заштиту конкуренције); увођење система „безбедносне мреже” за стабилизацију 

тржишта и дохотка пољопривредних произвођача, по механизмима и принципима 

ЕУ, у време поремећаја на тржишту (пад или прекомерно дизање цена); ефикаснији 

                                                            
55 Неке од ових активности су у надлежности Републике, а на неке активности могу значајно утицати 

пољопривредни произвођачи и општина Лајковац. 
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рад Дирекције за националне референтне лабораторије; смањење присуства сиве 

економије итд. 

 

2.5.6. Складишни и дорадни капацитети 

 

Према подацима РЗС (Попис пољопривреде, 2012.), на сектору пољопривредних 

газдинстава регистрованих у општини Лајковац, евидентирани су следећи објекти и 

њихови капацитети за смештај животиња: 

 Објекти за смештај говеда (везано и слободно држање): број објеката 1.587, 

капацитет 11.611 места;  

 Објекти за свиње: број објеката 1.646, капацитета  20.136 места; 

 Објекти за кокошке носиље: број објеката 1.025, капацитета 333.239 места. 

 

Такође, РЗС (Попис пољопривреде, 2012.) региструје и следеће складишне и дорадне 

капацитете на сектору пољопривредних газдинстава у општини Лајковац: 

 Кошеви за кукуруз: број објеката 1.970, капацитета 50.810 м
3 

(коришћени капацитет 

35.052 м
3
); 

 Амбари: број објеката 1.294, капацитета 49.457 м
3
 (коришћени капацитет 37.079 

м
3
); 

 Силоси: број објеката 32, капацитета 467 тона (није видљив податак о коришћеним 

капацитетима, с озбиром да се ради о 3 или мање од 3 пољопривредна газдинства). 

Поред ових силоса, на сектору предузећа и предузетника, региструју се два силоса 

великих капацитета, оба су у Лајковцу (варош), која откупљују житарице: један 

силос је у власништву предузећа „Agraria Campo“, а други у власништву СЗР 

„Марковић“; 

 Објекти за смештај сена и сламе: број објеката 829, капацитета 170.933 м
3
 (није 

видљив податак о коришћеним капацитетима); 

 Објекти за силажу: број објеката 91, капацитета 4.931 м
3
 (није видљив податак о 

коришћеним капацитетима); 

 Сушаре: број објеката 50, капацитета 512 м
3
 (није видљив податак о коришћеним 

капацитетима); 

 Хладњаче: подаци су скривени (с озбиром да се ради о 3 или мање од 3 

пољопривредна газдинства). На сектору привредних друштава послује хладњача 

„Фрувела“, д.о.о Лајковац. Ово је хладњача великих капацитета, а доминантна 

делатност је дубоко замрзавање воћа. Са подручја општине Лајковац откупе се 

изузетно мале количине воћа, с обзиром да Лајковац има мали број тржишно 

оријентисаних воћара. Хладњача има уведене све потребне стандарде квалитета.  

 

Постојећи објекти и капацитети за смештај животиња и пољопривредних производа, као и 

дорадни капацитети, нису ограничавајући фактор за даљи развој пољопривредне 

производње општине Лајковац. 
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Слика 6. Презентација млекаре „М&О“, 

Лаковац на Сајму привреде западне 

Србије (СПРЕГ) у Ваљеву, 2016. 

 
Извор: http://lajkovac.org.rs 

 

 

 

 

2.5.7. Прерада пољопривредних производа 

 

На подручју општине Лајковац сектор прераде пољопривредних производа није довољно 

развијен. Значајнији капацитети прераде региструју се само у области прераде млека и 

житарица.  

 

У сектору прераде сировог млека, односно 

производње млечних производа, успешно 

послује само једна локална млекара 

великих капацитета („М&О“, Лајковац“, 

слика 6). Лајковац је некада био познат по 

млекари која је пословала у оквиру ЗЗ 

„Лајковац“ и по бројним произвођачима у 

области млечног говедарства, али је данас 

број произвођача који се баве овом 

производњом значајно смањен, као и 

производња млека.  

 

У сектору прераде житарица и 

производње брашна региструје се једно 

предузеће које поседује силос великих 

капацитета и млин опремљен италијанском 

технологијом за млевење житарица („Agraria Campo“, д.о.о. Лајковац) и једна самостална 

занатска радња, која се бави пружањем услуга мељаже пшенице, а у чијем су власништву 

силос и млин (СЗР „Марковић“, Лајковац). 

 

На сектору породичних пољопривредних газдинстава развијена је прерада млека, 

односно производња сира и кајмака, при чему је мали број регистрованих објеката за ову 

производњу код Управе за ветерину МПЗЖС, а само један произвођач, у месту 

Пепељевац, има регистровану производњу киселог купуса (ово газдинство традиционално 

се бави производњом купуса, који се кисели, вакумира и продаје на домаћем тржишту).   

 

Генерално, развој капцитета прераде пољопривредних производа, на сектору МСПП и 

пољопривредних газдинстава, ограничавају системски проблеми на националном нивоу, 

тачније недовољно развијено и стимулативно пословно окружење. Нека од ограничења 

већих инвестиција (у технологију, нове капацитете) и развоја предузетништва у области 

прераде пољопривредних производа наводе се у наставку:   

 Висока оптерећења цене рада (висина пореза и доприноса на бруто зараде);  

 Банкарске камате на кредите привреди изузетно су неповољне;  

 Недовољно развијена политика конкуренције на домаћем тржишту и 

незадовољавајућа улога државе на плану заштите конкуренције;  

 Нестимулативна и променљива аграрна политика;  

 Високи трошкови оснивања и опремања објеката за прераду пољопривредних 

производа, затим имплементације и сертификације система безбедности и 

квалитета хране и сл. 
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2.6. ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СЕКТОРУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  
 

2.6.1. Прерада пољопривредних производа  

 

У општини Лајковац, према Попису пољопривреде из 2012. године, прерадом 

пољопривредних производа бави се 154 пољопривредниха газдинставa. Од укупног броја 

пољопривредних газдинстава:  

 Прерадом меса се бави 7 пољопривредних газдинстава;  

 Прерадом млека се бави 106 пољопривредних газдинстава;  

 Прерадa воћа и поврћа регистрована је код 40 пољопривредних газдинстава; и 

 Прерадом других пољопривредних производа бави се 11 пољопривредних 

газдинстава.   

 

Ради се о малим (приручним) погонима у домаћинствима и на породичним 

пољопривредним газдинствима, која се баве прерадом меса, млека и производњом сира и 

кајмака. Нема прецизних података, колико ових објеката у пољопривредним газдинствима 

испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за 

хигијену хране, што је услов добијања Решења од стране Управе за ветерину МПЗЖС о 

испуњености свих потребних услова за ову производњу, као и услов за добијање 

ветеринарског контролног броја. Ови производи се углавном продају на пијацама, у малим 

трговинским радњама и другим субјектима на локалном тржишту, затим путем 

непосредних/личних контаката са потрошачима и сл. 

 

Осим регистрованих пољопривредних газдинстава, која се баве прерадом примарних 

пољопривредних производа, постоји и велики број газдинстава која своју прераду меса, 

млека, воћа и поврћа организују у приручним просторијама свога газдинства. Један део 

тих прехрамбених производа (углавном сушено месо и/или преађевине од меса, сир, 

кајмак, џемови, слатка, сокови, туршија, кисели купус, ракија, вино и др.), излази на 

пијацу, један део се продаје познатим купцима и/или поклањају (дају) својој деци и 

фамилији, и један део остаје на гaздинству за сопствену потрошњу. 

 

Харманизацијом прописа наше Републике са адекватним из ЕУ, многе ове активности на 

преради меса, млека, воћа и поврћа биће на потпуно другачији начин регулисано и 

омогућено (дозвољено). То ће променити и односе, како према преради тако и према 

организацији примарне пољопривредне производње, прераде и пласмана ових производа. 

 

2.6.2. Активности у шумарству и обрада дрвета 

 

Према расположивим подацима Пописа пољопривреде 2012. године у општини Лајковац 

је евидентирано 6 пољопривредних газдинстава која се баве обрадом дрвета као другом 

профитабилном активношћу. С обзиром нa ниско учешће шумског земљишта у укупно 

расположивом земљишту, не могу се очекивати значајније активности руралног 

становништва у овој области. Ипак, ове стругаре имају широку лепезу различитих 

производа од дрвета са којима излазе на локално тржиште.  
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2.6.3. Узгој рибе за продају 

 

Река Колубара, која протиче кроз општину Лајковац, пружа реалне могућности за развој 

инфраструктуре за производњу шаранске рибе, односно за рибњаке у којима би се 

организовала производња шарана, тостолибика и друге врста риба, које не траже чисту 

воду са пуно кисеоника (као што примера ради, тражи пастрмкa). На жалост, узгојем рибе 

у овој општини, према званичним статистичким подацима Пописа пољопривреде 2012. 

године, бави се само једно пољопривредно газдинство. 

 

Ово је недостатак и слабост, међутим и велика шанса, која би се у будућности требала 

искористити на најбољи могући начин, посебно ако се зна да је производња рибе веома 

профитабилна с једне и Србија је још увек велики увозник свих врста конзумне рибе, са 

друге стране. Истовремено, на подручју општине Лајковац, сада се експлоатише угаљ и то 

путем површинских копова. У будућности, после завршетка експлоатације, услед одлагања 

јаловине, остаће велики број депресија и увала у којима ће се сакупљањем воде створити 

вештачка језера, која су уз мала улагања идеална места за производњу шаранске рибе. 

 

2.6.4. Рурални туризам и остали видови туризма у руралним насељима 

 

2.6.4.1. Анализа туристичке понуде  

 

У укупном развоју општине Лајковац туризам не заузима приоритетно место. За развој 

туризма у Општини задужена је Туристичка организација општине Лајковац која је 

основана 2011. године са циљем да промовише и помогне очување културно-историјског 

наслеђа. Организациона структура је веома једноставна и укључује директора и двоје 

запослених.  

 

Туристички производ општине Лајковац је садржајно разноврстан, али није јасно 

дефинисан и адекватно промовисан. У садашњој туристичкој понуди нагласак је на 

културно-историјском и манифестационом туризму, док постоје добре основе за развој и 

сеоског туризма (агротуризма), ловног и транзитног туризма. У наставку ћемо 

анализирати ресурсе за сваки од наведених видова туризма. 

 

2.6.4.1.1. Понуда културно-историјског туризма  

 

Локалитети културно-историјског наслеђа који поседују потенцијал да буду уврштени у 

туристичку понуду се могу разврстати у следеће категорије: археолошка налазишта, 

манастири, цркве, конаци, воденице, мостови и историјски споменици (Туристичка 

организација општине Лајковац).  

 

1) Археолошка налазишта:  

 Мали Борак. Праисторијско насеље које је део Старчевачке културе средњег 

неолита;   

 Анине (Ћелије). Комплекс објеката у оквиру којег су пронађена бронзана посуда за 

вино из 4. века, бројне фибуле-копче и 150 новчића из времена цара Константина и 

Грацијана. Претпоставка је да је у питању резиденција веома богатог човека 
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високог ранга. Локалитет није уређен, па је неопходно спровести додатна 

археолошка истраживања. Комплекс је заштићен од стране Републичког завода за 

заштиту споменика културе у категорији археолошко налазиште.  

 

2) Манастири:  

Манастир Боговађа. Манастир је под заштитом Републичког завода за заштиту 

споменика културе као непокретно културно добро од великог значаја. Подигнут је на 

старим темељима 1543. године, али је временом рушен и паљен осам пута. У 

манастиру је 1803. одржан састанак кнезова који је претходио подизању устанка 

против Турака.  

 

3) Цркве: 

 Спомен костурница, спомен црква св. Ђорђа. Објекат је под заштитом Републичког 

завода за заштиту споменика културе као непокретно културно добро. Подигнут је 

1923. године за 7.000 палих српских и аустроугарских бораца погинулих током 

Колубарске битке. Темељи припадају мањем манастирском комплексу и датирају 

из 14. века;  

 Храм светог великомученика Димитрија. Црква је подигнута 1937. године; 

 Црква и школа Степање. Црква стећак, спомен чесма, надгробни споменик 

Василија Павловића и школа су под заштитом Републичког завода за заштиту 

споменика културе као непокретно културно добро, а садашњи изглед добија још 

1794. Године; 

 Црква светог Димитрија-Маркова црква. Претпостака је да је црква изграђена у 15. 

веку и да су је подигли избегли монаси из Марковог манастрира код Скопља. 

Објекат се налази под заштитом Републичког завода за заштиту споменика културе 

у категорији споменик културе; 

 Црква Арханђела Михајла. Подигнута je на старим темељима 1844. године. 

 

4) Конаци: 

 Конак Брене Михаиловић. Овај опеком зидан објекат је изграђен 1887. године и 

под заштитом је Републичког завода за заштиту споменика културе као непокретно 

културно добро. Објекат је представљао репрезентативну зграду у којој је угледни 

домаћин примао госте токoм славе и других прослава;  

 Конак Марковића. Објекат који је под заштитом Републичког завода за заштиту 

споменика културе као непокретно културно добро служио је за прихват гостију и 

путника. Подигнут је у другој половини 19. века; 

 Конак Радића. Објекат је грађен крајем 19. века и припадао је имућној 

земљорадничкој породици која се бавила трговином говеда. Објекат је под 

заштитом Републичког завода за заштиту споменика културе као непокретно 

културно добро;  

 Конак Ђукића. Објекат је из друге половине 19. века, и представља спој 

архитектуре моравске куће са архитектуром полубрвнаре-получатмаре као 

преовлађујући тип куће у западној Србији. Налази се под заштитом  Републичког 

завода за заштиту споменика културе као непокретно културно добро; 
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 Кућа Илића. Једна од најстаријих очуваних сеоских кућа ваљевске Колубаре, 

датира из 19. века. Кућа је под заштитом Републичког завода за заштиту споменика 

културе као непокретно културно добро; 

 Кућа Јовановића. Грађена је у првој половини 19. века од талпи што је специфичан 

начин градње за западну Србију. Представља изузетан пример народног 

градитељства и налази се под заштитом Републичког завода за заштиту споменика 

културе као непокретно културно добро. 

 

5) Воденице 

 Кумова воденица. Налази се на реци Топлици и највећа je воденица-брвнара која 

потиче из 18. века државе, а садашњи изглед добила је 1794. године. У њој су 

снимане епизоде серије „Вук Караџић“ и „Приче из непричаве”; 

 Воденица и ваљарица Сретеновића. Воденица на два камена на реци Топлици се 

налази под заштитом Републичког завода за заштиту споменика културе као 

непокретно културно добро; 

 Јолића воденица. Подигнута је 1895. и налази се под заштитом државе. Једна је од 

највећих ове врсте која на седам каменова меље жито. 

  

6) Мостови 

 Гвоздени мост. Налази се на реци Колубари, оригинално је замишљен као 

железнички мост због значаја који је Лајковац имао као железничко чвориште. 

Мост су почели да граде Аустроугари, а коначно је изграђен 1918. године. Поред 

њега се налази купалиште Бункер. 

 

7) Историјски споменици 

 Јеринин град, Словац-Ваљевска Лозница и Непричава. Утврђењe су први 

забележили Каниц и Милићевић у другој половини 19. века. Претпоствка је да 

представља мање утврђење из периода почетка владавине Турака овим крајевима, 

док га други аутори повезују са средњевековним градом Непричава који се помиње 

у угарским и дубровачким списима;   

 Враче брдо. Споменик је подигнут у част погибије Димитрија Туцовића који је 

1914. године погинуо у Колубарској бици.  

 

У развоју културно-историјског туризма важну улогу има и Културни центар „Хаџи 

Рувим“. Ово kултурно-историјско наслеђе општине Лајковац поседује потенцијал који 

може да се искористи за развој туризма, али је неопходно постојеће објекте заштити од 

пропадања, а одређене и потпуно обновити. Највећи број објекaта се налази под заштитом 

државе што је важан предуслов за њихову туристичку валоризацију. Постојање већег 

броја воденица може да представља добру основу за диференцирање туристичке понуде у 

односу на друге општине на простору Р. Србије. Воденице као туристичке атракције 

тематски подржавају аграрни карактер Општине и јасно се намећу као резултат 

пољопривредних активности.   
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2.6.4.1.2. Понуда манифестационог туризма 

 

На територији општине Лајковац одржавају се традиционалне културне и забавне 

манифестације. Манифестације у Лајковцу пре свега репрезентују културно-историјско 

наслеђе Општине, али такође поседују и туристички потенцијал. Најпознатија културна 

манифестација су „Дани Лајковца“, која се традиционално организује крајем јула. Осим 

поменуте манифестације, важно је поменути и изложбу народних инструмената и музике, 

међународну смотру фолклора „Колубарски вез”, ликовну колонију у Боговађи и Хаџи 

Рувимов ликовни салон, смотра ликовне и примењене уметности „Жене стварају” и 

„Хајдучко-јатачке“ дане као ревију обичаја, фолклора, етномузике, уметничких заната и 

традиционалне трпезе. Организатори туристичких манифестација су Туристичка 

организација општине Лајковац и Културни центар „Хаџи Рувим” (Туристичка 

организација општине Лајковац). 

 

Општина Лајковац, као средина која је позната по пољопривреди и један од најзначајнијих 

центара у Србији за одгој квалитетних приплодних говеда сименталске расе, организатор 

је међународне изложбе приплодних крава и јуница сименталске расе која се одржава већ 

35 година, сваког 27. септембра (Крстовдан) (Општина Лајковац). 

 

Манифестације у Општини су локалног и регионалног карактера и одржавају се махом у 

летњем периоду године, што јасно указује на изражену сезоналност. Број посетилаца није 

лако одредити, а за развој манифестационог туризма неопходно је обезбедити и додатне 

угоститељске и смештајне капацитете.   

 

2.6.4.1.3. Понуда сеоског туризма (агротуризма) 

 

Општина Лајковац поседује квалитетне природне и антропогене ресурсе, који се могу 

искористити за развој сеоског туризма (природни амбијент, клима, шуме, реке, воденице, 

богато културно-историјско наслеђе и тематски разноврсне манифестације). Наведени 

ресурси се могу туристички валоризовати кроз понуду сеоског туризма, обезбеђујући 

посетиоцима јединствено и препознатљиво искуство.  

 

Имајући у виду да је општина Лајковац претежно аграрног карактера, интензивнији развој 

сеоског туризма може да обезбеди подстицај развоју и ревитализацији Општине, а 

посебно руралних подручја. Сеоски туризам укључује боравак туриста на селу уз пратеће 

активности и интеракцију са локалним становништвом. Сеоска домаћинства укључена у 

сеоски туризам имају потенцијал да директно и индиректно пласирају своје 

пољопривредне производе и унапреде производњу здраве и органске хране, али уједно и 

да очувају и оживе старе занате и домаћу радиност.  

 

Туризам и пољопривреда су комплементарне привредне делатности, што омогућава 

коришћење њихових потенцијала у циљу стварања свеобухватног производа сеоског 

туризма. Агротуризам као врста сеоског туризма је такође добар начин да се туристички 

презентују одређене пољопривредне активности, па је у том правцу потребно 

организовати адекватну понуду активности на сеоским газдинствима за туристе (брање 
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воћа и поврћа, учествовање у радовима на њивама, брање лековитог биља, производња 

ракије, џема и других производа). 

 

Тренутно, у сеоски туризам је укључен недовољан број сеоских домаћина. За развој 

сеоског туризма на територији општине Лајковац неопходно је подршка државе, 

општинских власти када су у питању субвенције и правна регулатива, локалне туристичке 

организације у креирању, промоцији и пласману производа руралног туризма, али и 

саветодавна помоћ стручних организација у циљу едукације сеоских домаћинства и 

подизања свести о користима развоја сеоског туризма.   

  

2.6.4.1.4. Понуда ловног туризма 

 

На територији општини Лајковац функционише ловачко удружење „Драган Радовић“, које 

газдује ловиштем „Кладница“ са ловном површино од 16.134 ха, са 6 стабилних чека, 25 чека 

на дрвету, 50 хранилишта за срне, 300 хранилишта за фазане и пољске јаребице, 80 солишта и 

8 прихватилишта за фазанчиће. Удружење које броји 422 члна такође поседује и ловачки дом 

корисне површине 50 м² и 0,18 ха земље. Нажалост, ловни туризам није развијен, али обзиром 

да су ловиште „Кладница“ у прошлости масовно посећивали ловци из Италије, постоји 

потенцијал који треба да се размотри у будућности (Ловачки савез Србије).  

 

Ловачко удружење „Драган Радовић“, заједно са туристичком организацијом општине 

Лајковац традиционално организују такмичење „Kолубарски котлић“ у оквиру „Дана 

Лајковца“ чиме активно узима учешће у развоју туризма. Ова манифестација на најбољи 

начин промовише гастрономско наслеђе колубарског краја које је препознатљиво по 

зачињеној храни са доста белог лука.   

 

2.6.4.1.5. Понуда транзитног туризма 

 

Саобраћајно-географски положај општине Лајковац је изузетно повољан обзиром да дуж 

територије Општине пролазе два државна путa првог реда, магистрални пут М-22 –

Ибарска магистрала (деоница Лазаревац-Ћелије-Жупања) и М-4 (деоница Словац- 

Лајковац-Ћелије), у укупној дужини од 21 км. За Општину су значајни и регионални 

правци Р-101 (Ваљево-Словац-Уб), Р-271 (Лајковац-Боговађа-Доњи Лајковац-Љиг), Р-

205б (Дудовица-Латковић-Врачевић) и Р-205 (Жупањац-Боговађа-Мионица). Имајући у 

виду да је општина Лајковац значајно саобраћајно чвориште, посебно због положаја на 

коридору 11 који повезује север земље, Београд са црногорским приморјем, она поседује 

значајан потенцијал за развој транзитног туризма. Изградњом аутопута на коридору 11, 

Београд-Јужни Јадран, општина Лајковац ће се наћи на међународном, транзитном и 

туристичком правцу који ће бити изузетно значајан за транзит туриста из средње Европе 

према Јадранском и Јонском мору.  

 

Општина Лајковац је значајно и железничко чвориште чија историја се везује зa 1908. 

годину, када је први воз на релацији Обреновац-Ваљево прошао кроз лајковачку станицу. 

Железничка станица Лајковац је важно железничко чвориште на пруги Београд-Бар, која 

кроз општину Лајковац пролази у дужини од 13.4 km. У неопсредној близини поменутог 

туристичког коридора налазе се културно-историјски локалитети, чија се посећеност 
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значајно повећава као последица високе фреквентности транзитних туриста. Развој 

транзитног туризма зависи од квалитета саобраћајне инфраструктуре, али и од 

комплементарних садржаја попут смештајних и угоститељских објекта.  

 

2.6.4.2.  Угоститељски капацитети  

 

На територији општине Лајковац послује једно преноћиште, један мотел (тренутно није у 

функцији) и једно одмаралиште (тренутно није у функцији за смештај туриста).  

 

Преноћиште „Big House Lark“ Лајковац изграђен је 1970. године. Након приватизације 

2005. године хотел је комплентно реновиран, да би у новом руху почео са радом 2009. 

године. Располаже са 12 соба (капацитет 20 лежаја), опремљених клима уређајима, ТВ 

апаратима и мини баром. Поседује две сале за организацију прослава и забава, семинара и 

изложби. Велика сала хотела располаже капацитетом до 300 места за седење. Простор је 

потпуно климатизован. Мала сала је капацитета до 110 места за седење. У понуди су 

специјалитети домаће и интернационалне кухиње. Од осталих садржаја, хотел поседује 

наткривену летњу терасу (50 места за седење), као и сопствени паркинг. Налази се у 

центру града и ради током читаве године. Намењен је транзитним туристима, пословним 

путницима и локалном становништву. 

 

Мотел „Ловац“ има смештајни капацитет од 6 соба (7 лежаја), опремљених са ТВ 

апаратима. Ресторан мотела у понуди има велики избор домаћих јела и јела са роштиља. 

Ресторан се састоји се из две сале; једна сала је капацитета 10 места за седење, а друга 

располаже капацитетом од 60 места за седење. Мотел поседује наткривену летњу терасу. 

Осим за транзитне туристе, намењен је пословним путницима и локалном становништву. 

Објекат тренутно није у функцији. 

 

Одмаралиште Црвеног крста Београд у Боговађи налази се на 300 м надморске висине 

на обронцима Рудника и Сувобора. Од Ибарске магистрале удаљено је 4 км. Пријатни 

етно амбијент пружа прилику туристима да уживају у нетакнутој природи. Одмаралиште 

има капацитет од 35 соба (160 лежаја) са заједничким купатилима (на три собе, једно 

купатило). У склопу објекта су: сала за ручавање, тераса, 2 учионице, компјутерска 

радионица, диско сала, 3 спортска терена (одбојка, фудбал и кошарка), дечије игралиште, 

столови за стони тенис, отворени базени, кафетерија, продавница, амбуланта. 

Одмаралиште је погодно за рекреативну наставу, ђачке екскурзије, одржавање семинара, 

припреме спортиста и друге видове групног одмора. Објекат тренутно није у функцији за 

смештај туриста, већ је издат Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије и 

користи се као Центар за азил. 

 

2.6.4.3. Остварени резултати општине Лајковац на туристичком тржишту  

 

Успешност туристичке дестинације на тржишту утврђује се на основу квантитативних 

показатеља као што су укупан број туриста, укупан број ноћења туриста, просечно 

задржавање туриста у дестинацији и др. У овом делу Стратегије, урађена је квантитативна 

анализа туристичког промета општине Лајковац за временски период 2009-2014. година 
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на основу статистичких података, који прикупља, обрађује и публикује Републички завод 

за статистику Републике Србије (Табела 23.). 

 
Табела 23. Туристички промет општине Лајковац у периоду 2009-2014. године 

Туристи Ноћења туриста Просечан број ноћења туриста 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

2009 

1.842 1.769 73 8.900 8.736 164 4,9 2,2 1.842 

2010 

2.255 2.107 148 9.626 9.230 396 4,4 2,7 2.255 

2011 

707 660 47 3.145 3.058 87 4,6 1,9 707 

2012 

375 331 44 737 637 100 1,9 2,3 375 

2013 

606 564 42 1417 1.307 110 2,3 2,6 606 

2014 

295 228 67 1.362 1.096 266 4,8 4,0 295 

Извор: Републички завод за стастистику, Општине и региону у Републици Србији за одговарајуће године 
 

На основу приказаних података, може се закључити да у укупном туристичком промету 

општине Лајковац, највеће учешће остварују домаћи туристи. У посматраном периоду, у 

општини Лајковац остварен је највећи туристички промет током 2010. године када је ово 

место посетило 2.255 туриста, који су остварили 9.626 ноћења. Такође је исте године 

забележен и највећи број иностраних туриста (148 страних туриста). Међутим, приметан 

је тренд смањења броја туриста током последњих година. Недовољно развијена понуда 

смештајних капацитета као и скромна туристичка понуда условили су недостатак 

интересовања туриста за ову општину. Таква тенденција указује на закључак да туризам у 

општини Лајковац не представља једну од примарних привредних делатности и самим 

тим у мањој мери доприноси економској ефикасности целокупне привреде.  

 

У наредној табели (Табела 24) приказан је туристички промет по појединим туристичким 

местима, која се налазе у непосредној близини општине Лајковац (Бања Врујци, 

Дивчибаре и Рајац) у односу на Боговођу, на којој се у већој мери заснива туристичка понуда 

поменуте општине. На основу података, приметно је да општинa Лајковац заостаје иза 

поменутих туристичких места, која су значајан сегмент туристичке понуде Републике Србије. 

У односу на Бању Врујци, Дивчибаре и Рајац, Боговођа остварује скроман туристички 

промет, који има значајно мању заступљеност иностраних туриста у укупном туристичком 

промету. Постојање квалитетније туристичке понуде у анализираним дестинацијама је један 

од разлога за већу посећеност, а то даље условљава веће економске ефекте од развоја туризма.  
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Табела 24. Туристички промет по туристичким местима у периоду 2009-2014. године 

Туристичко 

место 

 

Туристи Ноћења туриста 
Просечан број 

ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2009 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

9.625 9.153 472 37.900 36.679 1.221 4,0 2,6 

Дивчибаре 30.804 29.162 1.642 139.165 135.370 3.795 4,6 2,3 

Рајац 3.203 3.122 81 13.354 13.229 125 4,2 1,5 

Боговођа 1.842 1.769 73 8.900 8.736 164 4,9 2,2 

 2010 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

11.557 11.082 475 39.853 38.117 1.736 3,4 3,7 

Дивчибаре 28.935 27.899 1.036 117.215 114.397 2.818 4,1 2,7 

Рајац 2.766 2.692 74 10.734 10.618 116 3,9 1,6 

Боговођа 1.721 1.627 94 8.127 7.834 293 4,8 3,1 

 2011 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

11.372 10.582 790 46.215 43.375 2840 4,1 3,6 

Дивчибаре 30.400 28.925 1.475 12.8897 124.131 4.766 4,3 3,2 

Рајац 3.102 3.041 61 12.806 12.693 113 4,2 1,9 

Боговођа 326 326 0 1.856 1.856 0 5,7 0,0 

 2012 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

9.387 8.952 435 39.747 37.691 2.056 4,2 4,7 

Дивчибаре 28.730 27.776 954 115.633 112.844 2.789 4,1 2,9 

Рајац 4.080 3.989 91 13.446 13.316 130 3,3 1,4 

Боговођа - - - - - - - - 

 2013 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

9.202 8.639 563 39.513 37.238 2.275 4,3 4,0 

Дивчибаре 23.479 21.962 1.517 101.766 98.463 3.303 4,5 2,2 

Рајац 4.219 4.139 80 14.356 14.186 170 3,4 2,1 

Боговођа - - - - - - - - 

 2014 

Бања Врујци 

– Горња 

Топлица 

7.688 6.995 693 29.491 26.874 2.617 3,8 3,8 

Дивчибаре 16.881 14.960 1.921 71.030 68.253 2.777 4,6 1,4 

Рајац 2.266 2.257 9 8.473 8.459 14 3,7 1,6 

Боговођа - - - - - - - - 

Извор: Републички завод за стастистику, Општине и региону у Републици Србији за одговарајуће године 

Легенда: - нема података 

 

2.6.5. Народна радиност и стари занати 

 

Народна радиност. Некада је домаћа радиност производила искључиво за потребе 

појединачне куће, породице или домаћинства. Карактерише је првенствено женска радна 
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снага и производња текстилних предмета. Народна радиност је привилегија житеља 

руралних средина, који у такве производе улажу своје време, умешност и смисао за лепо. 

У ери модернизације све је мање људи који се баве народном радиношћу и старим 

занатима, тако да је све мање мајстора који су наставили традицију израде и поправке 

предмета старим традиционалним начином. 

 

Према званичним подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, за општину Лајковац 

нема података да се у регистрованим газдинствима неко бави народном радиношћу (или 

су подаци сакривени јер је у питању 3 или мање од 3 газдинства). Међутим, у склопу 

развоја руралног туризма, овом сегменту туристичке понуде се мора посветити 

одговарајућа пажња у будућности, с обзиром да се Туристичка организација општине 

Лајковац већ представљала на сајмовима туризма и етно манифестацијама ћилимима 

насталим у овом крају, као и везаним и плетеним предметима, дрворезбарским радовима, 

али и сликама у уљу општине Лајковац. То значи да се у овом крају још увек негује 

ткање, плетење, као и вез на најразличитијим текстилиним производима, што би се 

могло и интезивирати кроз рад удружења жена. 

 

Стари занати. Традиционални занати су одраз прилика и вишевековне традиције 

народног живота у селу и граду. Данас углавном ишчезавају због непостојања тржишта и 

тражње за таквим производима. Стари занати обухватају традиционалну израду предмета, 

припрему традиционалних јела и градитељску делатност. 

 

На подручју општине Лајковац нико се систематично не бави старим занатима, иако би 

њихов потенцијал у погледу очувања нематеријалне баштине и развоја туристичке понуде 

Лајковца могао да буде изузетно висок. На основу информација ТО Лајковац, која има за 

циљ управо очување и промоцију богате културно-туристичке ризнице општине Лајковац, 

као и увидом у Регистар сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће 

радиности Министарства привреде, ни једно домаћинство са територије општине Лајковац 

се не налази у овом регистру. 

  

Међутим, општина Лајковац је препознатљива по природним лепотама са воденицама на 

Колубари и питомим селима. Лајковачке воденице се у том смислу посебно издвајају, јер 

воденице, генерално, морају се сачувати и због културе и идентитета нашег народа, али и 

као добра прилика да се кроз стари занат прода здрава храна и тако оствари економска 

добит. На територији општине Лајковац чак 3 воденице су под заштитом државе: 

 Кумова воденица - највећа воденица, брвнара на реци Топлици у селу Маркова црква, 

по стилу и начину градње потиче из 18 века. Писаних података нема, али предање 

говори да је Стеван Јеремић из оближњег Ратковца, иначе чувени трговац из 

Обреновићевог времена, воденицу откупио од Турака. Воденица се до 70-тих година 

прошлог века зато и звала „Јеремића воденица“; 

 Воденица и ваљарица Сретеновића - на воденичком јазу реке Топлице налази се 

воденица са два камена, која је од Турака купљена 1818. године и пренета на 

Сретеновића имање; 

 Јолића воденица - од 27 воденица, колико је на Колубари од Ваљева до Обреновца 

постојало, лајковачка је последња у којој се, на седам каменова, меље жито. 

Направљена је пре 300 година, а на садашњем месту је од 1895. године. 
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Битно је напоменути да се у поменутом регистру Министартсва привреде, налазе 

домаћинства сертификована за производњу старих и уметничких заната  и послова домаће 

радиности из суседних општина, Ваљева: лончарски (грнчарски), црепуљарски, 

казанџијски, сапунџијски; Уба: ткачки; Љига: лончарски (грнчарски), црепуљарски; и 

Мионице: дрводељски. 

  

Област старих заната у Лајковцу, као и на нивоу Републике, карактеришу бројни 

проблеми:  

 институционална (законска) неуређеност ових заната и занатлија;  

 терминолошки проблеми (није прецизно дефинисано шта се може тачно 

сматрати старим занатима, јер постоје и бројне традиционалне вештине које су 

људи практиковали за своје потребе, а постоји и читав низ новијих заната које је 

време „прегазило“, па се већ и они могу сматрати старим занатима);  

 административни проблем (већина људи који се баве старим занатима 

практично раде у зони „сиве“ економије и није вољна да се региструје из страха 

од пореза и других проблема);  

 проблем аутентичности (колико се неки занатлија у пракси изворно бави својим 

занатом, а у којој мери је принуђен, тржишном логиком, која их је и довела на 

ивицу опстанка, да користи нове материјале, уводи машинску, уместно ручне 

обраде, прави нове врсте производа итд);  

 проблем пласмана. 
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2.7. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.7.1. Водопривредна инфраструктура 

 

2.7.1.1. Водоснабдевање, канализациона мрежа и пречишћавање отпадних вода 

  

Водоснабдевање на подручју општине Лајковац врши се са изворишта  и водоводног  

подсистема ,,Непричава”, преузимањем са магистралног водовода. Извориште је изграђено 

1981. године. Има пројектовани капацитет од 200 л/с воде. Преузимање воде се врши на 

основу споразума који је сачињен између општина Лајковац и Лазаревац. У складу са овим 

споразумом општини Лајковац припада 1/3 произведене воде, односно 40 л/с од укупно 

произведе воде (120 л/с). Управљање фабриком воде је у надлежности ЈП Лазаревац а 

контрола квалитета воде је у надлежности Завода за заштиту здравља Београд. Са друге 

стране, активности водоснабдевања општине Лајковац су у надлежности ЈП ,,Градска 

чистоћа“ из Лајковца.  

 

Организовано водоснабдевање је присутно, осим у градском насељу Лајковац, у насељеним 

местима Непричава, Рубибреза, Ћелије и делу Јабучја. На територији насељених места 

Боговађа, Словац, Степање и Бајевац, функционишу мањи сеоски водоводи, који су у 

надлежности Савета МЗ и који нису у систему редовне контроле квалитета воде. 

 

На територији насењених места Мали Борак и Скобаљ изграђена је примарна и секундарна 

водоводна мрежа за потребе водоснабдевања локалног становништва. У надлежности је и 

власништву РБ ,,Колубара“ и прикључена је на фабрику воде у насељеном месту Каленић-

општина Уб где се врши редовна контрола квалитета воде. Остало становништво општине 

Лајковац (око 6.000) нема организовано водоснабдевање, већ се снабдева из сопствених 

бунара, вештачких каптажа, каптирањем природних извора или их ЈП ,,Градска чистоћа“ 

снабдева пијаћом водом повременим допремањем са аутоцистернама. 

 

У насељеним местима Врачевићу и Словцу започета је изградња цевовода у дужини од 20 км 

за прикључак на фабрику воде у Непричави још 1999. године али су радови обустављени 

почетком 2001. године, и нису завршени ни до данас. Инвеститор ових радова је била РБ 

,,Колубара,Тамнава-Западно поље“, Лазаревац. 

 

Укупна дужина водоводне мреже у општини Лајковац је 135 км. Од тога 92,12% је урађено од 

неметалних материјала а 7,88% од азбесно-цементних цеви, различитног пречника и старости, 

што представља укупно 9.457 м. Старост 90% водоводне мреже је око 20 година у складу са 

застарелим и неадекватним плановима изградње и радним притисцима. Оштећење цевовода 

настало би у случају јављања земљотреса, са максимално процењеном магнитудом за 

подручје општине Лајковац од 5,8 ° Рихтерове скале. Највећа оштећења претрпели би делови 

цевовода од азбесно цементних и поцинкованих цеви што би довело до прекида у снабдевању 

корисника са водом. Истовремено, земљотрес би изазвао и измену режима токова вода а као 

резултат тога пресушио би велики број бунара и изворишта. 

 

На водоводној мрежи општине Лајковац није изграђен ни један висински резервоар, тако да је 

систем изложен великом броју екстремно високих притисака у цевима, што проузрокује честе 
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кварове на секундарној мрежи (око 800 годишње). У Непричави и Ћелијама нема довољно 

притиска у мрежи, тако да виши делови насеља често остају без воде. Губитци воде у 

водоводном систему Лајковац износе око 60%, што је значајно изнад републичког просека. За 

достизање циља и смањење губитка до 40% потребно је предузети низ мера од којег су 

најосновније утврђивање локалитета на мрежи на којима је највећи губитак, реконструкција 

постојећих цеви и успостављање мониторинга над губицима воде (Процена угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа за територију општине Лајковац, 2015., Република 

Србија, Општина Лајковац). 
 

На водоводну мрежу општине Лајковац је прикључено укупно 2.827 корисника. Од тога је 

укупан број правних лица прикључених на водоводну мрежу 231 (физичка лица је 86,3%, а 

правна 13,7%.). 

 

Укупно испоручена вода за пиће на подручју општине Лајковац у 2015. години износила је 

355.000 м
3
. Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу био је 4.182 (Општине и 

региони у Републици Србији, 2016.).  

 

Укупна потребна количина воде за водоснабдевање на подручју општине Лајковац износи 

4.100.000 м
3
. Од тога за водоснабдевање становништва 2.900.000 м

3
 воде и за индустријке 

потребе још 1.200.000 м
3
 (Водопривредна основа Републике Србије ,,Сл.Гласник РС“ 

бр,11/2002). Дугорочно и стабилно снабдевање водом високог квалитета може се очекивати 

тек након реализације Колубарског регионалног система ,,Стуборовни“, акумулације на реци 

Јабланици, а преко доводног цевовода Ваљево-Лазаревац.  

 

Могући загађивачи површинсих и подземних вода на територији Општине могу бити 

комуналне отпадне воде домаћинстава и привредних друштава (технолошке отпадне воде) и 

атмосферске отпадне воде. Све отпадне воде се посредно или непосредно уливају у реку 

Колубару. Посредно уливање отпадних вода у реку Колубару врши се сливом река Топлице и 

Љига из насељених места Маркова Црква, Боговађа и Стрмово. У реку Колубару се уводе 

отпадне воде из насељених места Словац, Непричава, Рубибреза, Придворица, Стрмово, 

Ћелије и градског дела Лајковца (отпадне воде из централне зоне Лајковца и технолошке 

отпадне воде фекалним колектором се одводе у реку Колубару без икаквог предходног 

третмана. Такође, фекална вода из септичких јама сакупљена од стране ЈП ,,Градска чистоћа“ 

директно се излива у фекални колектор тј. реку Колубару), (Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину плана детаљне регулације, Индустријска зона 2, Лајковац, 2014. 

година). 

 

С обзиром на наведени проблем, неке од мера заштите воде су следеће: 

 континуирана контрола квалитета воде за пиће; 

 анализа стања локалног водовода и дефинисање мера за његово унапређење; 

 замена постојећих цеви од азбест-цемента савременијим и безбеднијим  материјалима и 

прилагођавање пречника потребама противпожарне заштите; 

 изградња недостајућих канализационих система за санитарне и атмосферске воде; 

 прикључење све канализације које се изливају у водотоке на канализациону мрежу;  

 забрана упуштања загађених и потенцијално загађених атмосферских и свих отпадних 

вода, без претходног третмана до нивоа за захтевану класу водотокова, према Уредби о 
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категирозацији водотока и Уредби о класификацији вода и забраном депоновања било 

каквог отпада у приобаљу; 

 забрана  упуштања било каквих вода у напуштене бунаре или на друга места где би такве 

воде могле доћи у контакт са подземним водама; 

 едукација становништва и потрошача ради смањења примарног загађења; 

 неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације,власници на 

време морају да знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе 

за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду веће од ефективних тршкова 

пречишћавања отпадних вода (Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

плана детаљне регулације, Индустријска зона 2, Лајковац, 2014. година). 

 

На подручју општине Лајковац постоји изграђена канализациона мрежа у дужини од око 50 

км. Канализацију кишну и фекалну има само варошица и делови села Лајковца, Рубрибрезе, 

Ћелија. Број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу у 2015. години је износио 

3.062 (Општине и региони у Републици Србији, 2016.). Сва остала насељена места која 

припадају Општини немају изграђен канализациони систем већ користе углавном септичке 

јаме. 2013. године је почела изградња канализационог система за део насељеног места 

Непричава и радови су још увек  току. 

 

У Лајковцу је изграђена Фабрика за пречишћавање отпадних вода 2011. године. 

Постројење омогућује механичко и биолошко пречишћавање отпадних вода, које се градском 

канализацијом сливају у таложнике. Капацитет је 7.000 прикључака, а постројењем газдује 

Јавно комунално предузеће “Градска чистоћа”. 

 

Ово постројење је једна од најзначајнијих капиталних инвестиција не само за Лајковац, већ и 

за суседни Лазаревац, јер омогућава да се очува квалитет воде за пиће у извориштима у 

Непричави, одакле се водом за пиће снабдевају и Лазаревац и Лајковац. Прерадом отпадних 

вода, од загађења се штити река Колубара јер садашња технологија и ниво механичке и 

хемијске прераде омогућавају да отпадне воде у њу буду испуштане без икакве бојазни. На 

систем су прикључени најзначајнији објекти у центру Лајковца, домаћинства и поједина села.  

 

2.7.1.2. Одводњавање и заштита од поплава 

  

Територија општине Лајковац угрожена је од поплава река Колубара, Топлица, Љиг, као и 

бујичних потока и канала. Бујични токови су груписани по свом положају и то: 

– Бујични токови који чине притоке реке Колубаре (Враничина, Степање, Куси поток, поток 

Јовац и Ћелије поток); 

– Бујични токови који чине притоке реке Кладнице (поток Веселић и Рукладска река); 

– Бујични токови који чине притоке реке Љиг (Ранисављевића поток, Укановац поток и 

Грабовац поток); 

– Кацапа поток, притока Кленовца; и 

– Река Наномирица, притока реке Топлице. 

 

Градско насеље Лајковац заузима леву обалу реке Колубаре. Одвођење површинских 

(атмосверских вода) регулише се системом отворених канала и системом затворених цеви. 

Цела територија градског насеља је подељена на сливове, који се одводе каналима и уливају у 
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Главни канал или у реку Колубару. Како Главни канал у ситуацијама обилних киша нема 

потребну пропусну моћ да издржи притисак прилива велике количине воде, тада долази до 

плављења околног простора (дворишта, подруми и обрадиво земљиште). Исти проблем са 

неодговарајућом пропусном моћи јавља се и код одводних отворених земљаних канала, где се 

проблем усложњава због неодговарајућих пречника великог броја пропуста, које су углавном 

постављали сами власници за улазак у своје поседе. 

 

Поплавно подручје реке Колубаре почиње узводно од насељеног места Словац и простире се 

низводно до насељеног места Мали Борак захватајући делове насељених места Словац, 

Непричава, Маркова Црква, Рубрибреза, Стрмово, Лајковац, Пепељевац, Јабучје, Скобаљ и 

Мали Борак. Површина поплавног подручја може се кретати до 2.000 ха, са око 300 

домаћинстава, са стамбеним и помоћним објектима, објектима индрустрије и саобраћајном и 

другом инфраструктуром. 

 

Поплавно подручје реке Топлице захвата површине Придворичко-Ратковачких кључева-до 50 

ха, које већи део године остају забарене. У истом подручју обично буду поплављени делови 

општинских путева Словац-Ратковац и Словац-Маркова Црква. 

 

Река Љиг се при високом водостају излива плавећи до 350 ха пољопривредних површина у 

насељеним местима Доњи Лајковац, Боговађа, Пепељевац и Ћелије. У поплавном подручју 

реке Љиг нашло би се до 20 домаћинстава из насељеног места Боговађа, као и део пута 

Жупањац-Боговађа.  

 

У Табели 25. је дата процена угрожених подручја поплавама на подручју општине Лајковац. 

 
Табела 25. Преглед процењених величина угроженог подрчја у ха, по водотоцима и насељеним 

местима на подручју општине Лајковац 
Редни  

број 
Насељено место Колубара Љиг Топлица 

Бујични 

потоци 
Канали  Укупно 

1. Бајевац    5  5 

2. Боговађа  50   5 55 

3. Врачевић    10  10 

4. Доњи Лајковац  30  5  35 

5. Јабучје 550   30 5 585 

6. Лајковац 70   10 10 90 

7. Село Лајковац    5  5 

8. Мали Борак 60    2 62 

9. Маркова Црква 40  30  3 73 

10. Непричава 100   5  105 

11. Пепељевац 350 30  30  410 

12. Придворица 140  10  2 152 

13. Ратковац 140    2 142 

14. Рубибреза 220   35 2 257 

15. Скобаљ 80    2 82 

16. Словац 80     80 

17. Степање    5  5 

18. Стрмово 120     120 

19. Ћелије  250    250 

Укупно 1.950 350 50 135 33 2.518 

Извор: Процена угрожености од елементарних непогода и других несерећа за територију општионе Лајковац, 

Општина Лајковац, 2015. год. 
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Потпуна елиминација штета од неповољних дејстава воде је немогућа, али се зато тежи 

њиховом разумном смањењу. 

 

Инвестиционе (грађевинске) мере примењују се већ деценијама за спречавање поплава и 

ублажавање њихових последица, путем регулисања пораста и ширења великих вода, смањења 

отицаја, односно заштите посебних области од плављења.  

 

Најчешће су примењивани следећи начини заштите од поплава: 

 Изградња одбрамбених и других насипа, кејских и заштитних зидова у циљу 

спречавања директног изливања великих вода из водотока и онемогућавања њиховог 

продора у заштићена подручја; 

 Побољшање протицајног капацитета речне деонице; 

 Задржавање дела поплавног таласа у резервисаним просторима једнонаменских или 

вишенаменских акумулација или ретензионих басена; 

   Скретање дела поплавног таласа у растеретне канале. 

 

Као допуна грађевинским радовима, у новије време су у свету све више у примени 

неинвестиционе мере заштите од поплава, најчешће као допуна већ спроведених 

грађевинских мера.  

 

Неинвестиционе мере чини скуп административних, регулативних и институционалних мера за 

превентивно смањење директних, индиректних и потенцијалних штета од поплава и ту спадају: 

 Превентивне и оперативне мере; 

 Регулативне и институционалне мере; 

 Мере солидарности за ублажавање последица поплава; и 

 Информисање јавности (Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину плана детаљне регулације, Индустријска зона 2, Лајковац, 2014. година). 

 

2.7.1.3. Наводњавање пољопривредног земљишта 

 

На подручју општине Лајковац нема значајних површина под системима за наводњавање јер 

се оно углавном примењује спорадично. 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, 33 пољопривредна газдинства на 

територији општине Лајковац примењује наводњавање у процесу пољопривредне 

производње, на укупној површини од 38 ха. Од тога 26 пољопривредних газдинстава 

наводњава 33 ха ораница и башта, 7 пољопривредних газдинстава наводњава воћњаке на 

површини од 4 ха, само једно пољопривредно газдинство наводњава виноград површине 

мање од 1 ха и једно пољопривредно газдинство наводњава ливаде и пашњаке површине 1 ха. 

Наводњаване површине ораница и башти према врстама усева дате су у Табели 26. 
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Табела 26. Наводњавана површина ораница и башти према врстама усева на територији општине 

Лајковац 

Усев ха % од укупне површине под усевим 

Жита и кукуруз за силажу 26 0,5 

Шећерна репа - - 
Сунцокрет - - 
Поврће, бостан, и јагоде (на отвореном) 3 39,2 
Остали усеви на ораницама и баштама 4 0,3 

Извор: РЗС. (2013.). Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Књига И, Београд.  

 

Доминантан начин наводњавања је површинско наводњавање заступљено са 64,4%. 

Орошавање се примењује са 2,3% и кап по кап са 33,3%. Главни извори воде за наводњавање 

су подземне воде на газдинству (28,5%), површинске воде на газдинству (9,8%), површинске 

воде ван газдинства (47,6%), вода из водовода (11,8%) и остали извори (2,3%). 

 

Ако се узму у обзир промене климе, све актуелније последњих година, наводњавање је 

неопходно увести као обевезну меру у процесу пољопривредне производње и самим тим 

повећати површине које се наводњавају. Водне потенцијале које општина Лајковац има треба 

користити за ту сврху. 

 

2.7.2. Саобраћајна инфраструктура 

  

Просторно добро осмишљена, функционална и капацитетом задовољавајућа саобраћајна 

инфраструктура засигурно може утицати на развојне процесе унутар територије општине 

Лајковац, где саобраћајни систем треба да представља битан стратешки елемент, како за саму 

Општину, тако и за њено непосредно окружење (Колубарски округ). Ово је у складу са 

основним стратешким правцима развоја Општине, који између осталог апострофирају и 

инфраструктурно интегрисање Општине у околне регионалне и националне системе. 

Природне предиспозиције Општине, посматране са просторног и физичко-географског 

становишта, као и постојећа конфигурација терена, указују да је Лајковац релативно повољног 

саобраћајно-комуникативног положаја, који треба да иницира доста виши ниво коришћења 

расположивог саобраћајног потенцијала. 

 

Друмски саобраћај 

 

Путну мрежу на територији Лајковца чине државни путни правци, општински категорисани и 

некатегорисани путеви и улице у насељеним местима. Повезаност Општине са ближим и 

даљим окружењем остварује се првенствено путем државних путева I и II реда. Укупна дужина 

категорисане путне мреже на територији општине Лајковац је 194 км.  

 

Мрежа државних путева И реда представља доминантног носиоца друмског саобраћаја унутар 

Републике, обзиром да ове саобраћајнице повезују територију државе са мрежом европских 

путева и суседним државама, те међусобно повезују привредно значајна насеља на 

националном нивоу. Преко територије Општине пролазе два државна пута И реда, и то пут IА 

реда: пут А2 (Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - 

Пожега); и пут IБ реда: пут бр. 27 (гранични прелаз са БиХ (Трбушница) – Лозница – Осечина – 

Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крчевац – Топола – Рача – 
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Свилајнац). Поменута категорија путних праваца је на територији Општине заступљена у 

укупној дужини од 21 км, односно око 11% укупно категорисане путне мреже. Такође, на 

територији Општине у току је изградња ауто пута Београд - Јужни Јадран (Коридор 11), која ће 

бити у функцији повезивања централног и западног дела Србије, а пружаће се дужином од 17,3 

км преко територије Општине. 

 

Државне путеве II реда можемо посматрати као основне споне подручја и центара у оквиру 

појединих привредних и геополитичких заједница. Административном територијом Општине 

пролазе следећи државни путеви II реда: а) државни путеви II А реда: бр. 144 (Обреновац – 

Стублине – Уб - Словац); бр. 145 (Стублине – Бргуле - Лајковац); и бр. 175 (Жупањац – 

Боговађа – Мионица – Брежђе – Дивчибаре – Каона); б) државни путеви ИИ Б реда: бр. 361 

(Лајковац – Боговађа – Љиг - Горњи Милановац); и бр. 362 (Маљевић – Латковић – Дудовица – 

Лазаревац). Поменута категорија путних праваца је заступљена у укупној дужини од 53 км, 

односно око 27% укупно категорисане путне мреже. 

 

Систем локалних путева (категорисаних и некатегорисаних) је у функцији међусобног 

повезивања свих насеља, или насеља са одређеним локалитетима и привредним субјектима 

унутар територије општине Лајковац. Из тог разлога, путну мрежу од великог значаја за 

Општину чини и око 120 км категорисаних општинских путева (Табела 27), где је потребно 

нагласити следеће локалне путеве: Ратковац – Придворица – Стрмово – Пепељевац; Паљуви – 

Јабучје; Уб – Јабучје; Словац – Ратковац – Врачевић; Доњи Лајковац - Ћирина пруга; и спону 

између пута бр. 27 и пута бр. 144 кроз насељено место Непричава. Некатегорисане путеве на 

територији Општине најчешће представљају земљани атарски путеви. 

 

У плану је изградња обилазнице око Лајковца у дужини од 7,3 км која би спојила постојећу и 

планирану индустријску зону (1 и 2) са укључењем на Коридор 11 у Непричави. 

 
Табела 27. Упоредна структура и густина путне мреже територијалних јединица 

Територија Укупно 
Савремени 

коловози 

Државни путеви I 

реда 

Државни путеви II 

реда 
Општински путеви 

Површина 

територије 

Густина 

путне 

мреже Свега 
Савремени 

коловози 
Свега 

Савремени 

коловози 
Свега 

Савремени 

коловози 
Република 

Србија 
44.406 28.996 4.794 4.753 10.341 9.518 29.271 14.725 88.499 0,50 

Колубарска 

област 
1.734 1.326 263 263 459 435 1.011 628 2.474 0,70 

Општина 

Лајковац 
194 176 21 21 53 44 120 111 186 1,04 

Извор: Општине и региони у Републици Србији - 2015., РЗС, 2015. год.  

 

Према показатељу густине путне мреже (Табела 27), административна територија Општине је 

осетно изнад републичког просека и просека за Колубарску област, уз ограду да и даље постоји 

потреба за изналажењем најповољнијих решења око проширења постојеће путне мреже унутар 

посматране територије, паралелно са побољшањем њеног просторног распореда. Приоритет би 

требао бити у што бољем међусобном повезивању насеља, као и насеља са општинским 

центром (нарочито сеоских насеља) ради ефикаснијег обављања свих привредних делатности. 

 

Према Закону о јавним путевима, о изградњи, одржавању, заштити, експлоатацији, развоју и 

управљању државним путевима I и II реда у Републици се стара ЈП Путеви Србије. Управљење 

општинским путевима и улицама у насељеним местима је у надлежности органа локалне 
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самоуправе, односно ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, која је 

ауторизована, између осталог, и за делатности из области путне привреде. 

 

Државни путни правци су у глобалу на задовљавајућем нивоу. Са друге стране, на 

саобраћајницама локалног карактера, развој и модернизација путне мреже често није 

усаглашена са повећањем броја, носивости и брзином кретања возила, а на њима су у 

одређеном обиму присутни и: лошије стање (ударне рупе) или делимично непостојање 

коловозног застора; неиспуњени захтеви техничких услова путне инфраструктуре; лошије 

стање постојеће или недостатак захтеване хоризонталне и вертикалне друмске и туристичке 

сигнализације; недостатак пешачко-бициклистичких стаза; често низак ниво безбедности 

аутобуских стајалишта; и остало. Требало би напоменути да Општина још увек није формирала 

тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Са аспекта пољопривреде, запуштена путна инфраструктура може представљати својеврсно 

ограничење у кретању моторних возила и пољопривредне механизације, утичући на ниво 

квалитета пољопривредних производа који се откупљују на овом подручју (лошији 

транспортни услови). Са аспекта безбедности саобраћаја, а у линији са извођењем 

пољопривредних активности и употребом пољопривредне механизације, током периода 2001-

2013. година на територији Општине у собраћајним незгодама у којима су учествовали возачи 

трактора и друге пољопривредне механизације погинуло је 11 лица (око 22% укупно погинулих 

лица), односно повређено је укупно 55 лица. Поменуто је битно са аспекта даљег унапређења 

система атарских путева, интензивније едукације возача трактора у погледу поштовања 

саобраћајних прописа и унапређења техничке исправности трактора, спровођења адекватних 

мера спречавања наношења блата на коловоз и осталог, што ће допринети расту укупног нивоа 

саобраћајне безбедности на територији Општине. 

 

Отежавајућа околност извођења активности инвестиционог одржавања и изградње комплетне 

друмске инфраструктуре је најчешће препозната у: неповољним теренским карактеристикама 

појединих делова Општине; недостатку материјалних и финансијских средстава локалне 

самоуправе; ограниченом нивоу заинтересованости Републике за крупнија улагања у 

реконструкцију и изградњу нових путних праваца. 

 

На подручју Општине, делатност у вези са поправком моторних возила, уградњом и продајом 

резервних делова обавља 5 регистрованих аутосервисних радионица. Такође, на посматраној 

територији лоциране су 3 бензинске станице, што донекле задовољава тренутну концентрацију 

регистрованих моторних возила, транзитну фреквентност постојеће путне мреже и постојеће 

туристичке потенцијале. 

 

Густина и квалитет постојећег јавног превоза (аутобуске мреже) је у глобалу задовољавајућ. 

Примарно чвориште јавног превоза је главна аутобуска станица у насељеном месту Лајковац. 

Станица је мешовитог типа (опслужује локални и међуградски превоз), а чине је пет пролазних 

(наткривених) перона. Аутобуски превоз путника обавља задовољавајући број аутопревозника, 

са довољним бројем превозних средстава и дневних полазака ка насељеним местима унутар 

Општине и већим градовима у Србији. Такође, сходно тренутној концентрацији и потребама 

локалног становништва, на територији Општине постоји довољан број добро распоређених 

аутобуских стајалишта. Специфичност јавног превоза у транзиту кроз територију Општине 
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представљају аутобуске линије у функцији превоза радника РБ Колубара и локалне линије за 

превоз запослених и ђака (вид уговореног превоза), а према потребама радног времена 

рударског басена, локалних послодаваца и школских установа. 

 

Железнички саобраћај 

 

Од значаја за повезивање општине Лајковац са Београдом и јужним регионалним центрима је 

магистрални пружни правац Београд – Бар, који прелази преко територије Општине у дужини 

од 13,4 км. Поменута траса је у виду једноколосечне електифициране пруге на којој се налазе 

две (путничко-теретне) железничке станице (Лајковац и Словац), са свим потребним пратећим 

објектима и инфраструктуром. Сви колосеци су стандардне ширине, осовинског оптерећења од 

22,5 т. Упркос чињеници да је пружни правац пројектован за брзине од преко 100 км/х, лоше 

инвестиционо одржавање и недостатак финансијских средстава за модернизацију исте је довео 

до тога да су остварене брзине возова далеко мање. Такође, републички просторни план 

предвиђа други колосек на поменутој прузи, који ће се изградити у коридору постојеће 

железничке пруге. 

 

Дуж пружног правца се налазе четри надземна пружна прелаза (осигурана браницима и 

полубраницима), а у центру Лајковца и један подземни пешачки пролаз (у непоредној 

близини железничке станице у Лајковцу). Превоз путника и транспорт роба са територије 

Општине се обавља у довољном броју полазака за веће градове у ближем и даљем 

окружењу. Будућност развоја железничког саобраћаја на простору Општине препозната је у 

ревитализацији постојећег пружног коридора и пратећих елемената у складу са очекиваном 

модернизацијом железничког саобраћаја на националном нивоу. Треба напоменути да 

локална самоуправа нема никаквих ингеренција над овим видом саобраћаја. 

 

Ваздушни, водни и мултимодални саобраћај 

 

На територији општине Лајковац за сада не постоје реални услови и потребе за успостављање 

ваздушног саобраћаја. Усмеравање путника и роба се врши углавном ка београдском 

аеродрому (међународни путничко-теретни аеродром Никола Тесла). 

 

С обзиром на природне карактеристике река које протичу територијом Општине (примарно 

Колубара), оне немају пловни значаја за посматрану територију. 

 

Са аспекта организације мултимодалног саобраћаја, осим комбинације железнице и друмског 

саобраћаја, Општина нема потреба и основних услова за његово организовање. 

 

2.7.3. Енергетска инфраструктура  

 

Грејање 

 

На територији Општине није установљен систем даљинског централног грејања. Загревање 

домаћинства и привредних субјеката се најчешће решава коришћењем електричне енергије, 

течних и чврстих фосилних горива. 
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Електрична енергија 

 

Међу трансформисаним видовима енергије најзаступљенија је електрична енергија. На 

територији Општине не постоји погон за производњу електричне енергије. Снабдевање 

електричном енергијом се врши путем високонапонске преносне мреже ЈП Електромрежа 

Србије, док је дистрибутер електричне енергије до крајњих потрошача (тарифних купаца) на 

посматраној територији Електродистрибуција Лазаревац д.о.о., која ради у саставу ЕПС 

Дистрибуција д.о.о. - Београд (чији је оснивач Јавно Предузеће Електропривреда Србије). 

 

Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору општине Лајковац примарно 

је обезбеђено из две трансформаторске станице ТС 35/10kV (Лајковац 1 и 2), које 

задовољавају тренутне потребе крајњих потрошача. Тренутно не постоје планови ни 

потребе изградње високонапонских објеката (110/35kV).  

 

На простору Општине постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 10kV 

(претежно надземног карактера), као и нисконапонска (секундарна), дистрибутивна мрежа 

0,4kV, са њима припадајућим трансформаторским станицама (45 станица ТС 10/0,4kV). 

Нисконапонска мрежа 0,4kV је највећим делом ваздушна (у мањем проценту је на 

дрвеним стубовима), али је покривеност територије Општине стопроцентна. Највећи део 

мреже је у задовољавајућем стању, а средњорочни планови претпостављају њену детаљну 

реконструкцију (постављање на бетонске стубове уз одговарајући пресек проводника). У 

крајњој инстанци, постојеће стање електроенергетске мреже не преставља ограничење 

даљег привредног развоја општине Лајковaц. 

 

Гасоводна мрежа 

 

Подручје општине Лајковац није покривено дистрибутивном гасоводном мрежом. Ова 

чињеница може бити лимитирајући фактор снабдевања свих потенцијалних потрошача 

(индустрије, комуналне енергетике и домаћинстава) на посматраној територији. 

  

Просторни план Републике Србије предвиђа снабдевање гасом подручја Колубарске области 

путем полагања магистралног гасовода Београд – Лазаревац – Ваљево (гасовод високог 

притиска РГ 05-06), који ће омогућити и прикључење (пројектовањем разводних гасовода 

средњег и ниског притиска са пратећим елементима) заинтересованих потрошача са територије 

општине Лајковац. Магистрални гасовод ће делимично пратити коридоре Ибарске магистрале 

и планираног аутопута Београд - Јужни Јадран. 

 

2.7.4. Телекомуникације, поштански саобраћај и приступ интернету 

 

Ниво животног стандарда унутар неке територијалне јединице одређује и добро просторно 

појектована, капацитетом довољна, модерна и поуздана телекомуникациона инфраструктура 

(мрежа), која би у одређеној мери требала покривати сва насељена места, нарочито ретко 

насељена и рубна насеља. 
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Фиксна телефонија 

 

Функционисање комплетне инсталације и уређаја фиксне телефоније на територији Општине 

Лајковац је под ингеренцијама предузећа за телекомуникације Телеком Србија А.Д. У свим 

насељеним местима постоји изграђена телекомуникациона мрежа, која је доминантно 

подземна. Чворно подручје Лајковца сачињавају главна централа типа MSAN у Лајковцу 

(спојена оптичким каблом са надређеном аутоматском централом у Убу) и 5 чворних централа 

типа DKTS у Словцу, Боговађи, Врачевићу, Бајевцу и Јабучју. Постојеће централе, изузев у 

Боговађи и Јабучју (повезане су бакарним кабловима) са главном централом у Лајковцу 

повезане мрежом оптичких каблова. 

 

Елементи инфраструктуре фиксне телефоније (ИТ објекти, телефонске централе, спојни 

путеви, елементи примарне и секундарне мреже у насељеним местима и остало) су по 

квалитету најчешће на задовољавајућем нивоу. Такође, у односу на укупан број 

становника, пројектовани капацитет инсталисаних централа, квалитет сигнала и ширина 

панела пружених услуга, у великом обиму задовољавају тренутне потребе и захтеве 

локалног становништва. Упркос томе, средњерочни планови у сегменту фиксне 

телефоније подразумевају модернизацију постојећих дигиталних централа у оне типа 

MSAN, полагање нових оптичких каблова и изградњу нових МСАН централа у одређеним 

насељима (Пепељевац, Врачевићи, Ћелије, Рубибреза и Ратковац). 

 

Следећом табелом (Табела 28) дате су вредности за показатељ постојеће густине ТТ мреже 

(броја телефонских прикључака на 100 становника). 

 
Табела 28. Упоредни преглед елемената густине ТТ мреже за посматрана подручја  

Територија Број становника Број телефонских претплатника Густина ТТ мреже 

Република Србија 7.131.787 2.629.716 36,9 

Колубарска област 169.862 61.118 36,0 

Општина Лајковац 15.150 5.059 33,4 

Извор: Општине и региони у Републици Србији – 2015., РЗС, 2015. год. 

 

Вредност добијеног показатеља за територију Општине је нешто нижа у односу на вредности за 

целу Републику и Колубарску област. 

 

Мобилна телефонија 

 

Унутар територије Општине присутна су сва три оператера која послују на територији 

Републике (Телеком Србије А.Д., Telenor d.o.o. i Vip mobile d.o.o.). Покривеност територије 

Општине сигналом и сама јачина сигнала оператера мобилне телефоније је у глобалу 

задовољавајућа, при чему је у одређеном обиму, сигнал мобилне телефоније за становништво 

које живи у удаљеним засеоцима Општине (рубним насељима) најчешће једино доступни 

телекомуникациони оквир. На посматраној територији је размештено шест радио-базних 

станица, и то: Telenor поседује радио-базну станицу на локацији Јабучје колубарско; VIP mobile 

има инсталиране две радио-базне станице, на локацијама Маркова Црква и Пепељевац; док 

Телеком Србија поседује три радио-базне станице, на локацијама брдо Парлог, Оштриковац и 

Јабучје. Сви оператери су у ситуацији да константно осавремењавају и проширују капацитете 
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постављене телекомуникационе инфраструктуре, чиме су у могућности да прихвате нове 

кориснике, те побољшају квалитет постојећих, односно прошире палету услуга у понуди. 

  

Поштанске услуге 

 

Према доступним подацима, ЈП Пошта Србије на територији Општине ради 4 поштанских 

испостава (Лајковац, Јабучје, Боговађа и Словац). 

 
Табела 29. Распоред поштанских испостава  

Територија Број становника Поште Број становнка по једној пошти 

Република Србија 7.131.787 1.478 4.825 

Колубарска  област 169.862 35 4.853 

Општина Лајковац 15.150 4 3.787 

Извор: Општине и региони у Републици Србији – 2015, РЗС, 2015. год. 

 

Са аспекта броја становника које опслужује једна поштанска испостава, Општина је у доста 

бољем положају у односу на обласни и републички просек. Такође, постојећи просторни 

распоред поштанских испостава, њихов број, асортиман и квалитет услуга које оне 

пружају, генерално одговарају тренутној концентрацији и потребама локалног 

становништва (Табела 29). 

 

Интернет, КДС мрежа и јавно информисање 

 

Тренутно, на територији општине Лајковац, послује неколико привредних субјеката који нуде 

услуге везане за функционисање кабловског дистрибутивног система (пренос и дистрибуцију 

радио и ТВ сигнала), односно неколико интернет провајдера (у својој понуди најчешће нуде 

услуге ADSL, кабловског и нешто ређе wireless интернета). Као провајдери се појављују 

Телеком Србије а.д., Орион телеком д.о.о. и Kopernikus technology d.о.о.  

 

На територији Општине није регистрован рад школа (курсева) рачунара. Повремено, курсеви 

се организују на територији околних општина (најчешће Ваљева). Наведено наводи на 

закључак мале бриге локалне заједнице са аспекта искорењивања информатичке 

неписмености локалног становништва.  

 

Стуб јавног информисања на подручју општине Лајковац је оличен у доступном ТВ и радио 

сигналу јавног сервиса (РТС) и програмској радио шеми ЈП РТВ Пруга, привредног субјекта 

чији је оснивач Општина, а који представља локални јавни сервис грађанима (трансфер битних 

вести са подручја општине Лајковац и ближег окружења). На посматраној територији не 

постоје регистроване локалне приватне радио и ТВ станице. 

 

2.7.5. Управљање отпадом 

 

На територији општине Лајковац отпад представља један од великих еколошких 

проблема
56

. Свакодневно се стварају велике количине отпада из домаћинстава и са јавних 

површина (комунални отпад), отпада из пољопривредне производње (животињски отпад, 

                                                            
56 Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, 2015.  
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жетвени остаци, пластична амбалажа од пестицида и минералних ђубрива) и отпадних 

материја које воде порекло од индустријских активности. 

 

Управљање комуналним отпадом представља велики проблем на територији општине 

Лајковац с обзиром да 34% територије Општине није покривено сакупљањем комуналног 

отпада. Комунални отпад се сакупља само из градско језгра док је већина сеоских насеља 

изузета из система организованог сакупљања отпада
57

. Одлагање комуналног отпада у 

општини Лајковац врши се на несанитарној депонијии великом броју дивљих депонија у 

сеоским насељима. 

 

Несанитарна главна депонија удаљена је око 3 км од центра градског подручја и 

локализована је на левој обали дунава у насељу Јабучје. Депонија обухвата површину од 

око један хектар и није ограђена. С обзиром да је депонија несанитарна, угрожено је 

земљиште, ваздух и подземне воде. Услед стварања депонијског гаса могући су пожари на 

депонији, а оцедне воде угрожавају површинске и подземне воде. 

 

Сакупљање комуналног отпада на територији општине Лајковац врши јавно комунално 

предузеће - „Градска чистоћа“ Лајковац. У просеку, дневно се генерише око 25 тона 

комуналног отпада. У структури комуналног отпада највише има грађевинског отпада 

представљеног пепелом, шљаком и шутом (29%), затим, органски отпад (25%), пластика 

(14%), папир (12%), стакло (5%), метал (3%) и тзв. остали отпад (12%). Примарна 

селекција комуналог отпада на месту настанка не постоји, јер нема контејнера за одвојено 

сакупљање појединих врста отпада (папир, метал, стакло, био-отпад) већ се у постојеће 

контејнере заједно уноси отпад различитог порекла.  

 

Пољопривредни отпад сакупља се и одлаже на места предвиђена за одлагање отпада са 

мање од 32% од укупног броја пољопривредних газдинстава на територији општине 

Лајковац, при чему се највише сакупља амбалажа средстава за заштиту биља и 

ветеринарских производа као и пластика. Један део отпада пореклом из пољопривреде 

сакупља комунална служба и то: искоришћена уља (машинско, моторно, хидраулично 

итд.), пластику, гуме, амбалажу средстава за заштиту биља, амбалажу ветеринарских 

производа и остало, а један део отпада сакупљају сами чланови пољопривредног 

газдинства и одлажу на места предвиђеназа одлагање отпада
58

. Не треба изгубити из вида 

да пољопривредни отпад осимбиоразградиве компоненте садржи и део који спада у 

категорију опасног отпада и који се мора на правилан начин сакупити и одложити (остаци 

од средстава за заштиту биља, истрошена уља итд.). Ипак, упркос овој чињеници, значајан 

део пољопривредног отпада одлаже се на дивље депоније. 

 

Адекватно управљање отпадом пореклом из пољопривреде подразумева следеће: 

 адекватно складиштење стајњака и осоке и њихово искоришћавање за повећање 

плодности земљишта (органско ђубриво); 

                                                            
57 Отпад се сакупља из градској језгра Лајковца и из сеоских месних заједница: Боговађа, Јабучје, Словац, 

Ћелије, Рубибреза, Непричава, Ратковац, Продворица, Пепељевац, Доњи Лајковац и Врачевић. У овим 

местима постављене су канте и контејнери за сакупљање отпада који се сакупља једном недељно (сеоска 

насеља) или чешће (градско језгро) од стране ЈКП „Градска чистоћа“. 
58Попис пољопривреде 2012., по насељима (Одлагање отпада).  
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 рационална употреба средстава за заштиту биља и безбедно складиштење и 

одлагање амбалаже утрошених пестицида (опасан отпад); 

 безбедно складиштење минералних ђубрива и одлагање амбалаже након употребе; 

 употреба остатака из примарне производње и прераде за производњу „зелене” 

енергије; 

 безбедно одлагање животињских остатака. 

 

Применом ових активности у пољопривреди сав креиран отпад искоришћава се на 

најбољи могући начин при чему се контролише загађење. 

 

Поред решавања питања везаних за изградњу регионалне санитарне депоније (регионални 

систем Каленић), кључ решавања проблема отпада на територији општине Лајковац, 

посебно у сеоским насељима, представља одговорнији однос становништва у поступању 

са отпадом у циљу спречавања формирања дивљих депонија и боља организација 

сакупљања отпада из ових насеља. 
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2.8. СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  

 

2.8.1. Васпитање и образовање 

 

Организација предшколског образовања –Прво обданиште на територији општине Лајковац 

основано је 1934. године у Ратковцу. Тада је у обданишту бесплатно боравило око 15 деце 

дневно, припремајући се за полазак у школу. Рад обданишта прекинут је почетком другог 

светског рата. Тек је четрдесет година касније изграђен монтажни објекат капацитета 100 

места и оснива се ПУ „Лептирић“. Због растућих потреба саграђен је нови објекат класичне 

градње 1986. године. 

 

ПУ „Лептирић“ је установа која деци обезбеђује негу, васпитање и образовање, превентивну и 

здравствену заштиту здравља, исхрану, одмор и рекреацију. Средствима из општинског 

буџета приводи се крају изградња новог објекта вртића „Лептирић“. На овај начин биће 

растерећене прекобројне групе, више неће бити листи чекања, деца из издвојених одељења 

биће смештена у централни објекат, трошкови знатно мањи, а васпитно-образовни рад 

квалитетнији. Објекат има 1.305 м
2
, у њему ће бити десет соба за смештај група, 

дистрибутивна кухиња, играоница, фискултурна сала, а запослени ће добити нове канцеларије 

и боље услове за рад са децом. У ПУ „Лептирић“ закључно са јуном 2016. било је 56 

запослених. 

 

Организација основног образовања - Почеци писмености и школства на простору општине 

Лајковац везани су за манастир Боговађа где се 1567. године спомињу преписивачи књига у 

манастиру. Прва школа у варошици Лајковац почела је са радом 1932. године и то женска 

стручна школа. Школске 1936. године почиње са радом прва основна школа која 1952. године 

постаје осмогодишња основна школа. У садашњој школској згради настава се почела 

одвијати одмах по завршетку њене изградње 1962. године. 

 

Основну школу „Миле Дубљевић“ похађа 935 ученика. Централна школа се налази у 

Лајковцу, а поред ње ради и десет издвојених подручних школа: две осмогодишње у Боговађи 

и Бајевцу, а осталих осам школа су са четверогодишњим комбинованим одељењима разредне 

наставе: Доњи Лајковац, Врачевић, Село Лајковац, Ћелије, Пепељевац, Ратковац (комплетно 

реновирана и дограђена, добила је фискултурну салу, санитарне чворове у оба дела објекта), 

Маркова Црква и Непричава. У школи је запослено 119 радника, од тога 31 у разредној 

настави, 53 у предметној настави, 26 радника чини помоћно особље, 5 административно, 2 су 

стручни сарадници, а 2 чине управу. 

 

Основна школа у Јабучју основана је 1842. године. Данас је то друга основна школа на 

територији општине Лајковац, а носи име „Димитрије Туцовић“, а похађају је ученици из 

Јабучја, Скобаља, Малог Борка и дела Паљува. Матичну школу у Јабучју похађа 248 ученика 

у 12 некомбинованих одељења од I-VIII разреда у две смене: преподневна (ученици од 5. до 8. 

разреда) и поподневној (ученици од 1. до 4. разреда). Завршетком изградње нове школске 

зграде ситуација се знатно поправила у односу на  стари монтажни објекат. Опремљеност 

школа је на задовољавајућем нивоу. 
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Постојећа мрежа основних матичних и подручних школа задовољава потребе у капацитетима 

на територији Лајковца, а примат у будућности првенствено треба дати квалитету и 

опремљености објеката. Замењена је комплетна столарија на многим школским објектима на 

целој територији Општине – од централне основне школе у Лајковцу, где је комплетно 

замењен и кров, преко Ћелија где је осим прозора уређен и санитарни део, до Бајевца, 

Пепељевца и Средње школе на којој је замењен значајан део столарије. У наредном периоду 

предвиђена је изградња спортских терена по школама, пре свега у Бајевцу и Рубрибрези, као и 

изградња модерне школске фискултурне сале у Јабучју. 

 

Организација средњег образовања - Почетак средњошколског образовања у Лајковцу везан је 

за 1977. годину и успостављање издвојеног одељења Економске школе „25 мај“ из Ваљева. Са 

увођењем усмереног образовања и растућим потребама привреде, СО Лајковац је 1979. 

године донела одлуку о оснивању средње школе. Школа „17. септембар“ почиње са радом 1. 

септембра 1979. године. У садашњој згради школа ради од 1980. године. Током година рада 

школе успостављен је већи број струка и образовних профила према тадашњим потребама 

привреде и интересовањима ученика. У садашњим условима функционишу четири подручја 

рада: 

 Економија, право и администрација- економски техничар – IV степен (30 ученика); 

 Електротехничка- електротехничар рачунара- IV степен ( 30 ученика); 

 Машинство и обрада метала- бравар и заваривач- III степен ( по 15 ученика); 

 Електротехника и машинство и обрада метала- техничар мехатронике –IV степен (30 

ученика). 

 

У току једне школске године школу похађа око 500 ученика. Раније је број ученика био и 

већи од 600, али демографски проблеми, имиграција, одлазак у веће средине и 

незаинтересованост  узроковали су смањене броја ученика. Да би се ублажио и зауставио пад 

броја ученика, општина Лајковац омогућила је свим ученицима организован и плаћен превоз. 

На тај начин се стимулише упис ученика и из суседних општина. Школа има одговарајуће 

услове за одвијање наставе, уз добру организацију и професионалан приступ запослених. У 

школи је запослено око 50 радника. Настава из стручних предмета одвија се у савремено 

опремљеним кабинетима уз примену одговарајућих уређаја и савремених рачунара и 

софтвера. 

 

2.8.2. Здравствена и социјална заштита 

 

Прва здравствена установа у Лајковцу почела је са радом 1956. године и до формирања Дома 

здравља 1975. године  радила је у склопу Ваљевског медицинског центра. Дом здравља је 

почео са радом у скромним условима у једној монтажној бараци. Након завршетка изградње 

нове зграде 1978. године, почео је са радом Дом здравља Лајковац. 

 

У данашњим условима ДЗ Лајковац становништву Општине пружа превентивну и куративну 

здравствену заштиту на примарном нивоу. Мрежа здравствене заштите организована је у 

Дому здравља у Лајковцу и у сеоским амбулантама у Јабучју, Словцу, Боговађи и Бајевцу.  

 

Рад у ДЗ организован је кроз организационе јединице: 

1.  Служба за здравствену заштиту одраслих становника: 
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 Одељење за здравствену заштиту одраслих становника са кућном негом; 

 Одељење за указивање неодложне медицинске помоћи. 

2. Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине и поливалентну патронажу: 

 Одсек за здравствену заштиту жена; 

 Одељење за здравствену заштиту деце и омладине; 

 Одсек за поливалентну заштиту. 

3. Служба за стоматолошку здравствену заштиту. 

4. Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност: 

 Одсек за лабораторијску дијагностику;  

 Одсек за рендген и ултразвучну дијагностику; 

 Одсек за специјалистичко-консултативну делатност. 

5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове: 

 Одсек за за правне, економско-финансијске послове; 

 Одељење за техничке и друге сличне послове. 

 

Радно време Дома здравља је радним даном од 7-21 час, а суботом од 7-19 часова. Хитна 

медицинска помоћ организована је у сменама кроз 24-часовно радно време. У ДЗ запослено је 

23 лекара, 47 медицинских сестара и техничара и 22 немедицинска радника. 

 

Уназад неколико година изграђен је нови објекат, извршена је адаптација унутрашњости  

постојеће  зграде и на тај начин прилагођена ефикаснијем раду лекара и сестара и већем 

комфору пацијената. 

 

ДЗ Лајковац делимично је у надлежности оснивача-локалне самоуправе. Захваљујући 

буџетским средствима Општине омогућено је текуће и инвестиционо одржавање, опремање 

савременим медицинским апаратима и опремом и набавка транспортних возила ради боље, 

брже и квалитетније услуге становницима општине, а посебно социјално угроженом и 

неосигураном становништву у сеоским подручјима. Дом здравља располаже са 11 возила. 

  

Социјална заштита –Маја 2015. године донета је одлука о оснивању Заједничког центра за 

социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица, ради остваривања права 

у области социјалне заштите, и обављања саветодавних и других стручних послова у 

социјалној заштити. У току је почетак реализације пројекта „За више солидарности према 

старијима-Кластер Колубарског округа за услугу помоћ у кући“, где је као резултат 

предвиђено лиценцирање Центра „Солидарност“ за пружање услуге помоћ у кући за стара и 

болесна лица. Ову услугу смеју обављати само лица и организације са одговарајућом 

дозволом. Подразумева се обука и радни ангажман одређеног броја неговатељица, а биће 

обухваћено по 20 угрожених старих лица из сваке општине. 

 

Општина Лајковац издваја значајна финансијска средства за социјалну помоћ. За социјалну 

заштиту у 2016. години  из буџета Општине је предвиђено 17.822.000,00 динара (2,4%), од 

тога за породицу и децу 7.000.000,00 динара (0,9%), а за социјалну помоћ угроженом 

становништву 9.600.000,00 динара (1,3%). Ребалансом буџета из јуна 2016. године повећана 

су средства за 30 милиона динара и то за: породиље, пензионере са најмањим примањима и 

вантелесну оплодњу.  
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Број корисника социјалне заштите на територији општине Лајковац повећава се у свим 

категоријама (Табела 30). 

 
Табела 30. Корисници социјалне заштите на територији општине Лајковац 

Година Укупно Деца Млади Одрасли Остарели 

2011. 1.138 235 208 327 368 

2012. 1.276 305 265 389 317 

2013. 1.508 387 285 456 380 

2014. 1.538 366 317 440 415 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, 2012- 2015. године, РЗС, Београд. 

 

С обзиром да општински челници нису задовољни ефикасношћу функционисања Заједничког 

центра, председник Општине није искључио могућност оснивања општинског центара за 

Социјални рад (хттп://лајковацнадлану.рс/могуце-оснивање-опстинског-центра-за-социјални-

рад/). Имајући у виду  све већи број старих лица, Локална самоуправа треба развијати 

различите модалитете смештаја, заштите и бриге о пензионерима и старим лицима, посебно у 

сеоским срединама.  

 

2.8.3. Спорт 

 

Општина Лајковац препознала је значај спорта како би се што више умањили негативни 

утицаји савременог начина живота и очувало здравље тела и духа становника Општине. То се 

чини преко изградње и улагања у спортску инфраструктуру, развојем клубова и спорта од 

посебног значаја за Лајковац, анимирањем већег учешћа деце и омладине, развојем школског 

спорта, развојем рекреативног спорта. Лајковац располаже са добром спортском 

инфраструктуром: са отвореним теренима, мини-пич теренима, спортским теренима на 

сеоском подручју, школским игралиштима. 

 

Најрепрезентативнији спортски објекат у Лајковцу је хала спортова. Грађена је по европским 

стандардима, површине 4.500 м
2
 и капацитета 850 места, са одговарајућим пратећим 

садржајима (простором и опремом за фитнес, столовима за стони тенис, трим кабинетом за 

рекреацију, кафићем, 4 свлачионице за спортисте и 2 за судије, оставама за спортске 

реквизите, простором за медицинско особље и управу). Хала је предвиђена за мали фудбал, 

рукомет, кошарку и одбојку. Поред хале се завршава изградња тениских терена. Између 

основне школе и хале завршен је терен са вештачком травом за мали фудбал (мини-пич). 

Почетком 2017. године биће изграђен затворени базенски комплекс са два базена и 

целокупном пратећом инфраструктуром карактеристичном за овакве објекте. У последњој 

фази предвиђена је изградња хотела за смештај спортиста како би се у потпуности створили 

услови за припреме спортиста и развој спортског туризма. Спортско-рекреативна зона 

простире се на 22 ха, а у непосредној је близини школа, вртића и Дома здравља. 

 

Значајни спортски објекти су стадиони „ФК Железничар“ и ФК „Задругар“ из Лајковца. 

Стадион „ФК Железничар“ изграђен је педесетих година прошлог века, а садашњи модеран 

изглед добио је 2010. године. Стадион има 1.200 седећих места, као и отворену и затворену 

ложу. Игралиште ФК „Задругар“ изграђено је 1982. године, а садашњи изглед са новим 

просторијама добио је након завршетка реконструкције 2015. године. У току је изградња 

трибина, а завршена је изградња бунара поред терена који ће служити за наводњавање терена 
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оба клуба и водоснадбевање целе спортске зоне. Спортским објектима у Лајковцу управља и 

води бригу о одржавању ЈУ „Установа за спорт и омладину“, са 5 запослених.  

 

На територији општине Лајковац функционише 26 клубова, од тога је највише фудбалских. 

Седам клубова носи име „Железничар“. Фудбалски клубови са територије општине Лајковац 

који су чланови Општинског фудбалског савеза Лајковац: ФК Железничар (Лајковац), ФК 

Задругар (Лајковац), ОФК Јабучје (Јабучје), ФК Пепељевац (Пепељевац), ФК Колубара 

(Јабучје), ФК Рубрибреза (Рубрибреза), ФК Полет (Доњи Лајковац), ФК Димитрије Туцовић 

(Ћелије), ФК Степање (Степање), ФК Пролетер (Бајевац), ФК Лајковац (Лајковац), ФК 

Младост (Врачевић), ФК Ратковац (Ратковац), ФК Стрмово 1968 (Стрмово), ФК Слога 

(Боговађа) и ФК Непричава (Непричава). Најуспешнији фудбалски клуб из Лајковца је „ФК 

Железничар“, који идуће године слави деведесет година постојања. Такмичио се на разним 

нивоима, а највећи успех је Друга савезна лига СР Југославије. Данас је стабилан 

српсколигаш. Има сопствену Школу фудбала, са свим млађим категоријама. У скоријој 

будућности акценат требају ставити на Омладинску школу како би са сопственим играчима 

превазишли финансијске проблеме у којима отежано функционишу. ФК „Задругар“ основан 

је 1940. године, такмичио се у нижим лигама, а последњих година стабилан је члан Зонске 

лиге група Дрина. 

 

Највеће спортске успехе у Лајковцу до сада остварио је женски одбојкашки клуб 

„Железничар“. У сезони 2015/2016 у Суперлиги Србије одбојкашице су избориле пласман у 

полуфинале плаy-офф-а међу четири најбоље екипе у Србији.  

 

Најтрофејнији спортски клуб из Лајковца је карате клуб „Железничар“, чија је чланица Јелена 

Вукотић, освајач бројних медаља са европских и државних такмичења проглашена за најбољу 

спортисткињу Лајковца у 2015. години. 

 

Кошаркашки клуб „Железничар“ има мушке и женске селекције. Кошаркаши се такмиче у 

Другој регионалној лиги „Запад 1“, а кошаркашице у Другој женској лиги Србије. 

 

Планинарско-смучарско друштво „Ћира“ учествује у бројним акцијама, ове године су заједно 

са Канцеларијом за младе организовали 11. по реду бициклијаду под покровитељством 

општине. Њихов члан Драган Јаковљевић-Гагац (бави се екстремним трчањем) проглашен је 

за најбољег спортисту Лајковца у 2015. години због победа на три трке (Ендур-рун маратон) у 

Канади.  

 

Кик бокс клуб „Муња“ иако млад, остварио је успехе и чланови су освојили неколико медаља. 

 

У Лајковцу од 2003. године постоји и шах клуб „Железничар“, који организује школу шаха.  

 

Од 1997. године функционише и тениски клуб „Лајковац“ који је превазишао и 

катастрофалну поплаву 2014. године када су уништени тениски терени.  

 

Потребно је истаћи и Рафтинг клуб „МРИ“ који се посебно истакао у акцијама евакуације и 

спашавања током катастрофалних поплава 2014. године. У Лајковцу функционише и 

општинско удружење риболоваца „Шаран“. 
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2.8.4. Култура 

 

Почеци библиотекарства на територији Лајковца везују се за 1847. годину и библиотеку 

манастира св. Ђорђа у Боговађи. Библиотека је после другог светског рата деловала у оквиру 

других установа културе све до 1995. године, када је постала независна установа културе. 

Градска библиотека Лајковац у садашњем адаптираном простору налази се од 1999. године. У 

расположивом простору од 186 м
2
, смештено је дечије одељење са читаоницом, читаоница - 

медијатека, два депоа за књиге, канцеларијске и помоћне просторије. Књижни фонд броји 

више од 43.000 књига, од тога на дечијем одељењу више од 2.700 наслова, са више од 7.000 

књига аутора за децу. На дечијем одељењу постоји више секција и видова популаризације 

књиге, читања и рецитовања. Градска библиотека организује разне културне догађаје 

(књижевне вечери, предавања, изложбе старих и ретких књига, продајне изложбе књига и 

изложбе ликовних радова). У градској библиотеци  гостују  признати српски књижевници. 

Традиционално по проглашењу Нинове награде, лауреат одржи књижевно вече. У 

библиотеци је запослено 11 радника. 

 

Културни центар „Хаџи Рувим“ у Лајковцу задужен је за све програме културе у Општини.  

Основан је 1993. године, а у њему ради 6 запослених. У оквиру центра налази се биоскопско-

позоришна сала и галеријски простор. Саставни део Културног центра је и Дом младих са 

модерним објектом (дискотека и клуб) где се организују концерти, журке, ДЈ вечери, 

радионице и трибине за младе. Под окриљем Културног центра делује дечији фолклорни 

ансамбл, фолклорни ансамбл ветерана, аматерско позориште, мешовити хор, дечији хор и 

ликовни клуб. Културни центар организује већи број манифестација (од којих су 

најзначајнији „Дани Лајковца“, културно-забавна манифестација) као и сва друга културна 

дешавања намењена широј публици. Фолклорно друштво наступа у европским земљама и то 

са сениорским, дечијим и ансамблом ветерана. 

 

ЈП за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“ једини је медиј на територији 

општине Лајковац, основан 1999. године. Радио Пруга информише грађане Лајковца о свим 

питањима и актуелним дешавањима у Лајковцу и суседним општинама. 

  

Даљи развој културних делатности изискује наменску зграду за Градску библиотеку, где би 

под истим кровом били смештени Завичајни музеј и галерија. Неопходно је развијати огранке 

библиотеке у сеоским насељима, уредити и одржавати сеоске домове културе, сале за 

приредбе и развијати нове програме и повећати њихову доступност корисницима (секције, 

клубови младих, радионице). 
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2.9. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

2.9.1. Инвестиције у области пољопривреде и руралног развоја 

 

Иако је пољопривреда најзначајнија делатност општине Лајковац, ипак се не може 

похвалити улагањима у важне и значајне инвестиционе (инфраструктурне) пројекте од 

стране јединице локалне самоуправе (ЈЛС). Недостајућа средства могу се надокнадити из 

Републичког буџета, средстава јавних предузећа и сл. Општина има стална улагања у 

области (документација из општинске управе за пољопривреду Лајковца): 

 уређење атарских путева; 

 одржавање противградне заштите; 

 у 2016. години планирана су улагања у контролу плодности земљишта у износу од 250 

хиљ. дин. Од укупне вредности 44% чини сопствено учешће (110 хиљ. дин.), а 

преосталих 56% (140 хиљ. дин.) потиче из других извора. 

 

Општина Лајковац може се похвалити успешном сарадњом са Сталном конференцијом 

градова и општина (СКГО). Циљ сарадње са СКГО је добијање услуга високог квалитета уз 

подржавање развоја и унапређења локалне самоуправе у складу са европским стандардима. 

 

Како би Општина привукла стране инвеститоре у сегменту пољопривреде неопходно је да 

ради на побољшању пословне инвестиционе климе, а значајну подршку пружиће и 

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) након добијања њиховог 

сертификата Општине са повољним пословним окружењем.  

 

2.9.2. Буџетска подршка са нивоа Републике 

 

Расподела средстава пољопривредним произвођачима из буџета Републике спроводи се 

под окриљем Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 

бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015) и Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју (Сл. гласник РС бр. 20/13, 8/14, 19/15 и 8/16)
59

. 

 

Више о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју које регулише МПЗЖС 

Републике Србије видети у Анексу (Табеле 9 и 10). 

 

У Анексу (Табела 9 „Учешће субвенција у пољопривреди у укупним издацима буџета 

Републике Србије у периоду 2013-2016. година“) приказана су средства која су из 

републичког буџета опредељена МПЗЖС ради исплате субвенција у периоду 2013-2016. 

година. Из табеле се уочава да се издвајања за субвенције у пољопривреди у 

четворогодишњем периоду крећу 2,5-3,8% од укупних расхода и издатака из буџета, као и да 

ово учешће има тенденцију опадања (највише у 2013. 3,8%, а најмање у 2016. години 2,5%). 

 

Такође, у табели у Анексу (Табела 10 „Структура подстицаја у пољопривреди у периоду 

2013-2016. година“) уочава се да у структури укупне подршке пољопривреди и руралном 

                                                            
59 Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју усклађује се са Законом о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за одређену 

годину. Уредба обухвата: обим средстава, врсте подстицаја и максимални износ по врсти подстицаја. 



Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

103 

 

развоју из републичког буџета у периоду 2013-2016. година највеће учешће остварује мера 

„Директна плаћања“ (учешће од 90,5% до 92,5%), док издвајања за меру „Подстицаји мерама 

руралног развоја“ износе од 3,7% до 4,2%. Генерално, у 2016. укупни планирани подстицаји 

мањи су за 2,7% у односу на 2015. годину. 

 

С обзиром да је подручје општине Лајковац познато као сточарски крај, пољопривредници од 

стране државе могу да рачунају на следеће подстицаје
60

:  

1. директни подстицаји: премија за млеко; подстицаји за држање квалитетних 

приплодних и товних грла, млечних крава, оваца и коза; родитељске кокошке и 

ћурке; за кошнице пчела; за приплодне матице рибе шарана и производњу 

конзумне рибе; као и за 

2. подстицаје за мере руралног развоја: подршка за унапређење примарне 

пољопривредне производње; набавка опреме у сектору млека и меса; регреси за 

премију осигурања за животиње; очување животињских генетичких ресурса. 

 

Према интерним подацима Управе за аграрна плаћања Републике Србије у 2015. години у 

Лајковцу је регистровано 1.113 активних пољопривредних газдинстава, а у наредној 

табели (Табела 31) дати су подаци о броју захтева за подстицаје поднетих од стране 

регистованих пољопривредних газдинстава за мере које финансира МПЗЖС Републике 

Србије.  

 
Табела 31. Број поднетих захтева за подстицаје за мере које финансира МПЗЖС у периоду 

2013-2015. година
* 

 

Година 

 

Мере које спроводи Управа за трезор 
Мере које спроводи Управа за аграрна 

плаћања 

Република Србија Општина Лајковац Република Србија Општина Лајковац 

2013. 404.863 1.655 67.999 345 

2014. 734.295 2.142 92.960 420 

2015. 762.787 2.551 97.512 357 

Извор: Интерни подаци Управе за аграрна плаћања, стање на дан 13.07.2016. год. 
* Управа за трезор услужно спроводи четири правилника и то: биљна производња, осигурање, ђубриво и 

гориво. Сви остали правилници се спроводе у Управи за аграрна плаћања. Средства за све правилнике 

обезбеђује Министарство пољопривреде. 

 

Укупан број захтева за подстицаје поднетих од стране регистрованих пољопривредних 

газдинстава у општини Лајковац већи је за 45,4% у 2015. у односу на 2013. годину, док је 

на територији Републике већи за 81,9% у истом периоду. 
 

У периоду 2010-2012. година подстицајна средства за пољопривреду и рурални развој
61

 

користило је 864 пољопривредних газдинстава у Лајковцу, што је 33,5% од укупног броја 

пописаних пољопривредних газдинстава (на нивоу државе је 28,5%). Анализирајући врсту 

коришћених подстицаја структура пољопривредних газдинстава је следећа
62

: 

 средства у виду субвенција користило је 91,3% пољопривредних газдинстава; 

                                                            
60 Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години, Сл. гласник РС бр. 8/16. 
61Подстицаји државе и јединице локалне самоуправе. 
62Попис пољопривреде 2012. (ниво насеља, остали подаци о газдинству), 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221


Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац 

104 

 

 7,2% пољопривредних газдинстава користило је подстицајна средства намењена 

руралном развоју; 

 само 0,3% њих користило је субвенционисане кредите. 

 

2.9.3. Буџетска подршка на нивоу Општине 

 

У члану 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени 

гласник Р. Србије број 10/2013, 142/2014 и 103/2015) дата је могућност аутономној 

покрајини (АП) и јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) да могу да утврђују мере подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на својој територији, 

а да се средства за спровођење ове политике обезбеђују у буџету АП/ЈЛС. ЈЛС могу да 

утврђују све врсте подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, осим директних 

плаћања. Међутим, и у овој врсти подстицаја ЈЛС има право да пољопривредницима 

обезбеђује следећу врсту подршке: (а) регреси за трошкове складиштења у јавним 

складиштима, и (б) регреси за вештачко осемењавање. Оно што је важно јесте да нема 

двоструког финансирања (да иста мера подршке буде финансирана и на нивоу 

републичког буџета и на нивоу буџета ЈЛС). 

 

Од подстицаја предвиђених Законом о подстицајима, ЈЛС имају право да конкуришу за 

следеће подстицаје у оквиру мера руралног развоја:  

 Подстицаји за унапређење руралне економије (инвестиције за унапређење и развој 

руралне инфраструктуре; унапређење обука у области руралног развоја); 

 Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја. 

 

Општина Лајковац доноси на годишњем нивоу документ под називом „Програм мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на 

територији општине Лајковац“
63

. Након добијене сагласности од МПЗЖС документ се 

усваја на Скупштини општине Лајковац, прослеђује Фонду за пољопривреду општине 

Лајковац, расписује се конкурс и отпочиње са реализацијом. 

 

За 2016. годину буџетска средства Фонда за пољопривреду планирана су у износу од 10,5 

мил. динара, што је за око 12 хиљ. дин. више у односу на реализовану вредност у 2015. 

години. Преглед планираних средстава дат је у Анексу (Табела 11. Планиране мере за 

развој пољопривреде и рурални развој у Лајковцу у 2016. години)
64

: 

 Највећи износ средстава опредељен је за мере руралног развоја (5 мил. дин.), а у 

оквиру ове категорије највише је издвојено за меру „Ревизија Стратегије 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025. 

година“ (план 1,5 мил. дин.), а за меру „Изложба приплодних крава и  јуница 

сименталске расе „Колубара 2016“ опредељено је 1,3 мил. динара; 

 Следи кредитна подршка (3,5 мил. дин.); и  

 Директна плаћања (регреси за вештачко осемењавање) у износу од 2 мил. дин. 

                                                            
63 Ресорно министарство прописује образац и садржину овог програма. Образац/Шифарник мера за Програм 

мера за подстицање пољопривреде и руралног развоја који припремају и реализују ЈЛС видети: 

http://www.mpzzs.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/obrazci/Obrazac_iz_pravilnika.pdf  
64 Прогам мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији 

општине Лајковац за 2016. годину, Службени гласник општине Лајковац број 1/2016. 

http://www.mpzzs.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/obrazci/Obrazac_iz_pravilnika.pdf
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Сходно Одлуци о првом ребалансу буџета општине Лајковац за 2016. годину (Службени 

гласник општине Лајковац број 10/2016) подстицаји који су планирани и објављени у 

Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Лајковац у 2016. години остали су непромењени. Укупни трошкови 

финансирања за „Програм 5: развој пољопривреде“ према ребалансу буџета већи су за 

457,1 хиљ. дин. и потичу из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Ова 

средства утрошиће се у домену руралног развоја (сектор „Шумарство“). 

 

Сходно документацији која је добијена из општине Лајковац за период 2013-2015. година 

урађена је и кратка анализа искоришћености планираних средстава, која следи у наставку 

(Извештаји о коришћењу средстава Фонда пољопривреде по Програму мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за појединачне године)
 65

: 

 У 2013. години максимални проценат реализације забележен је код суфинансирања 

камата на пољопривредне кредите, а минимални код мере „Унапређење стручног 

знања пољопривредника“; 

 У 2014. години мера „Израда, праћење и спровођење Програма и унапређење 

стручних пољоприведних служби“ бележила је око 91% реализације, а минимални 

проценат бележила је мера „Унапређење стручног знања пољопривредника“ уз 

приближно 9% реализације; 

 У 2015. години уведена је подстицајна мера за сертификацију „Качерски мед“ која 

бележи 100% реализације, а следи регрес за вештачко осемењавање. Минимална 

заинтересованост пољопривредника је за меру „Изградња стакленика“ која је била 

нова подстицајна мера (као и набавка јагњади и воћних садница). 

 

2.9.4. Остали извори финансирања 

 

Банкарски кредити. С обзиром да је Лајковац познат по сточарској производњи, из 

државног (аграрног) буџета за развој сточарства субвенционише се део каматне стопе на 

кредит уколико је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита од 4% на годишњем 

нивоу уз грејс период од годину дана и да је рок за отплату кредита највише три године 

(Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, Сл. гласник РС 

бр. 30/14 и 87/14). 

 

Према подацима РЗС (Попис пољопривреде 2012.), од укупног броја пољопривредних 

газдинстава у Лајковцу (2.578) свега њих 55 (или 2,1%) користило је кредит пословне 

банке у периоду 2010-2012. година (на нивоу Републике Србије то је 2,9%). Овако мали 

број корисника кредита указује на чињеницу да се пољопривредници сусрећу са 

неповољним условима кредитирања пољопривредне производње: високе каматне стопе, 

неповољни рокови отплате, неповољни услови обезбеђења кредита и сл. 

 

Због тога је важна и више него икада неопходна подршка коју општина Лајковац пружа 

пољопривредницима у виду суфинансирања камате за одобрене пољопривредне кредите. 

За ову меру постојало би веће интересовање пољопривредних произвођача када би се 

смањиле каматне стопе на краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите који 

                                                            
65 У трогодишњем периоду највећи проценат искоришћености средстава остварен је у оквиру: подстицајних 

мера у пчеларству; изложбе крава и јуница сименталске расе и противградне одбране. 
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предстaвљају значајну материјалну подршку пољопривредницима. У периоду 2013-2015. 

година исплаћена средства Фонда пољопривреде за субвенционисање камате на кредите 

повећала су се за просечно 2,5 милиона (Извештаји о коришћењу средстава Фонда 

пољопривреде по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за појединачне године). 

 

Донације у пољопривреди
66

. Након поплава 2014. године општина Лајковац добила је 

донације од: Владе РС, Црвеног крста Бач, МЗ Белотић, МЗ Качарево, МЗ Грабовица, 

општинског штаба за ванредне ситуације Апатин и организације „Caritas“ из Ваљева. Влада 

РС је, према државном програму за отклањање последица поплава, донирала 1.800 семенских 

јединица кукуруза, 2 т семенске соје, гориво и новац за ђубриво. Организација „Caritas“ 

донирала је 32 т сточне хране у вредности око 20 хиљ. евра 

(http://www.arroko.rs/index.php/vesti/131-podrska-iz-caritasa). Црвени крст Бач донирао је 10 т 

потпуне крмне смеше за тов јунади и краве музаре, а општински штаб за ванредне ситуације 

Апатин донирао је 11,5 т меркатилног кукуруза у зрну и 300 бала сена и луцерке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
66 Документација добијена из општинске управе за пољопривреду Лајковца. 

http://www.arroko.rs/index.php/vesti/131-podrska-iz-caritasa
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III SWOT АНАЛИЗА ПОЉОПРИВРЕДЕ И  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

У претходном поглављу (поглавље II СОЦИОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА У 

СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ) дат је приказ свих ресурса, предности и недостатака Општине у 

анализираној области.  

 

У наставку се даје кратка анализа изазова и трендова у домаћем и међународном 

окружењу, како би се формулисала SWOT матрица пољопривреде и руралног развоја 

општине Лајковац.  

 

Унутрашњи (изазови на нивоу националног окружења) и спољни изазови (изазови у 

међународном окружењу) дати су за ниво Републике Србије, а идентични су и за 

општину Лајковац (Службени гласник РС, број 85/14): 

 Унутрашњи изазови: (1) одрживо управљање ресурсима (уситњеност поседа, 

запуштена инфраструктура, недовољна брига о водотоковима и шумама, 

недовољна координираност политика, неуређеност легислативе и сл.); (2) 

трансфер знања и техничко-технолошки напредак (неефикасан систем 

трансфера знања и технолошких решења у праксу, низак ниво инвестиционих 

улагања у нова технолошка решења, сортимент, стандарде квалитета); (3) раст 

конкурентности (значајан простор за раст конкурентности постоји у свим 

секторима пољопривредне производње); (4) прехрамбени ланац (недовољна 

хоризонтална и вертикална интегрисаност у прехрамбеном ланцу; искљученост 

великог броја малих произвођача из дугачких, високо захтевних ланаца 

снабдевања у производњи и дистрибуцији хране; недовољно јака конкуренција 

на нивоу производње и прераде; мале активности пољопривредних поизвођача у 

процесима имплементације стандарда квалитета; затим прераде 

пољопривредних производа, брендирања и маркетинга, удруживања и сл.); (5) 

развој руралних подручја и јачање социјалне структуре (рурална подручја трпе 

последице демографског пражњења, а њихов развој повезан је са унапређењем 

физичке инфраструктуре, бољом доступношћу социјалних услуга, побољшањем 

социјалне структуре и подршком развоју предузетништва); 

 Спољни изазови: (1) климатске промене (предвиђања су да се у будућности 

може очекивати даљи пораст температуре, промене количине и распореда 

падавина, повећање варијабилности климатских параметара и појава екстремних 

климатских догађаја); (2) економска глобализација (глобална конкуренција, 

експанзија индустријализоване пољопривреде, производња диференцираних 

производа, измене у обиму и структури тражње за храном, формирање нових 

ланаца снабдевања храном, изложеност пољопривреде сваке земље ефектима 

промена цена пољопривредних производа и инпута на светском тржишту и сл.); (3) 

незавршен процес приступања СТО (и укључивање у међународне економске 

токове); (4) захтеви процеса интеграције у ЗПП (хармонизација законодавства 

са ЕУ, изградња и јачања институција, реформа аграрне политике).  

 

На већи број ових изазова домаћи пољопривредници не могу реаговати адекватно, било 

због недостатка финансијских средстава и/или неразвијеног финансијског тржишта 

и/или неодговарајуће подршке кроз мере аграрне политике.  
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Ипак, могући и пожељни одговори пољопривредника на либерализацију трговине, 

глобализацију тржишта (убрзану интеграцију у глобалне токове), као и евидентну 

неефикасност и неуређеност пољопривредно-прехрамбеног ланца, а који доприносе 

побољшању њихове конкурентске позиције, јесу (Службени гласник РС, број 85/14; 

Regulation EU, No 1305/2013):  

 развој иновативних решења и технолошки напредак у пољопривреди; 

 програми побољшања квалитета, који додају вредност пољопривредним 

производима; 

 развој специфичних производа, са јасним идентитетом и препознатљивим 

карактеристикама (производи са ознакама географског порекла, 

традиционалним ознакама, аутохтоне сорте воћа и грожђа, аутохоне расе стоке и 

сл.); 

 промоција на локалним тржиштима и оријентација на кратке ланце снабдевања и 

директну продају („локализовање производње и тржишта“); 

 организација произвођача кроз произвођачке групе, организације и 

међуструковне организације. 

 

Активности на плану ублажавања изазова окружења требало би очекивати и са нивоа 

општине Лајковац, кроз:  

 подршку произвођачима у процесима удруживања, како би ојачали своју 

преговарачку позицију у односу на откупљиваче и прерађиваче и испунили 

захтеве тржишта (трговаца) у погледу количине и стандарда квалитета 

производа; 

 подршку породичним пољопривредним газдинствима, МСПП, 

задругама/удружењима у изградњи прерадних и складишних капацитета 

(силоси, хладњаче) и имплементацији стандарда квалитета, чиме би се 

омогућило произвођачима да додају вредност пољопривредним производима 

(продуже тржишни ланац производа) и робу продају када су најбоље цене на 

тржишту; 

 афирмацију тзв. кратких ланаца снабдевања; 

 јавно приватно партнерство у изградњи велике, збирне хладњаче за 

воће/поврће или модерног откупно дистрибутивног центра, како би се 

објединила понуда, класирала, сортирала, паковала, декларисала и тиме лакше и 

транспарентије нашла пут до купаца. 

   

На основу свега претходног (сагледаних потенцијала и ресурса Општине у области 

пољопривреде и руралног развоја, изазова и трендова у домаћем и међународном 

окружењу), у наставку се даје SWOT матрица пољопривреде и руралног развоја 

општине Лајковац (Табела 32), као сумарни приказ тренутне позиције Општине у 

области пољопривреде и руралног развоја.    
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ТАБЕЛА. 32. SWOT МАТРИЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

С Н А Г Е 

 ОПШТИНЕ 

С Л А Б О С Т И 

ОПШТИНЕ 
А. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
А. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА  

 Релативно повољан геостратешки 

положај. 

 Близина великих потрошачких центара и 

тржишта високог потенцијала. 

 Повољни рељефни, хидролошки (реке 

Колубара и Тамнава, више мањих 

водотокова, подземне воде) и климатски 

услови за развој разноврсне пољопривредне 

производње.  

 Високо учешће пољопривредног 

земљишта пољопривредних газдинстава у 

укупној територији општине Лајковац 

(58,7% према 43,6% на нивоу Републике). 

 Високо учешће (78%) квалитетног 

земљишта (I-IV класе бонитета) у 

укупном пољопривредном земљишту. 

Најквалитетније пољопривредно 

земљиште налази се у месним 

заједницама Јабучје, Врачевић,  Степање, 

Непричава, Бајевац, Пепељевац, Стрмово 

и Доњи Лајковац. 

 Високо учешће површина под крмним 

биљем, ливадама и пашњацима у КПЗ 

(40,2% према 28,2 на нивоу Републике) и 

могућности за повећање производње 

крмног биља у условима наводњавања. 

 Значајна традиција у сточарској 

производњи, пре свега, у говедарству.  

 Очуван генетски потенцијал и традиција у 

узгоју говеда чини добру основу за  

унапређење говедарске производње. 

 Присуство компаније "Виндија" 

(савремене фарме за тов бројлера) и 

подизање нових фарми бројлера. 

 Раст интересовања младих 

пољопривредника за развој овчарства и 

пчеларства. 

 Постојање складишних и прерадних 

капацитета за млеко, жито и воће (велики 

капацитети два силоса и једне хладњаче 

налазе се у функцији, успешно 

функционише и једна локална млекара). 

 Регистрована географска ознака 

„Качерски мед“ и укљученост једног 

броја пчелара са територије Лајковаца у 

 Недовољно искоришћени потенцијали за 

пољопривредну производњу, услед доминантог 

радног ангажовања становништва у области 

рударства и енергетике (оријентација великог 

броја газдинстава ка непољопривредним 

изворима прихода) и миграције младих (због 

школовања, радног ангажовања). 

 Мали обим и ниска тржишност пољопривредне 

производње, услед малог броја крупних, 

специјализованих и развојно оријентисаних 

пољопривредних произвођача, као и услед 

ниских инвестиција пољопривредних 

газдинстава у физичка средстава за 

пољопривредну производњу (изградња/ 

реконструкција објеката, набавка опреме, 

механизације, квалитетних приплодних грла и 

сл.) и прераду и маркетинг пољопривредних 

производа.  

 Ситни поседи са већим бројем одвојених делова 

(3,99 ха КПЗ по газдинству, према 5,44 ха на 

нивоу Републике). Највећи проценат 

газдинстава обрађује мање или једнако 5 ха 

пољопривредног земљишта.  

 Мали проценат пољопривредног земљишта у 

државној својини намењеног закупу. 

 Неповољна старосна и образовна структура 

менаџера (управника) пољопривредних 

газдинстава.  

 Неспремност прихватања нових технологија и 

знања услед недостатка финансијских средстава 

и/или одупирања промени навика у 

пољопривредној производњи. 

 Велике годишње осцилације у приносима 

пољопривредних култура услед недостатка воде 

и неизграђених система за наводњавање. 

 Неизграђени системи за одводњавање и 

неревитализован систем за заштиту од поплава 

река Колубаре, Топлице и Љига. 

 Недовољно развијена сточарска производња у 

односу на расположиву крмну основу у 

поређењу са другим општинама у Колубарској 

области. 

  Мали број крупних, тржишно оријентисаних 

узгајивача крупне стоке, односно регистрованих 

фарми (највећи проценат газдинстава има мање 

од 10 условних грла). 
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сертификацију производње овог меда 

(преко ОЗЗ „Качерски мед“, Лазаревац). 

 Успешно функционисање удружења 

одгајивача говеда сименталске расе 

„Колубара“ и удружења пчелара 

„Лајковац“. 

 Организовање традиционалне изложбе 

приплодних крава и јуница сименталске 

расе, која је уписана у Календар европских 

изложби говеда сименталске расе.  

 

 

 

 Недовољно развијена воћарско-виноградарска 

производња (мале површине засада, 

екстензивна производња, недовољна употреба 

савремених агро-техничких мера и технологије 

наводњавања). 

 Недовољно развијена повртарска производња. 

 Застарела пољопривредна механизација. 

 Недовољно ефикасан тржишни ланац 

пољопривредних производа (индивидуалан, 

несигуран и неорганизован пласман 

пољопривредних производа, без развијене 

вертикалне повезаности, односно уговорних 

и/или власничких веза између примарних 

произвођача и 

откупљивача/прерађивача/трговаца). 

 Ниска преговарачка позиција пољопривредних 

произвођача у односу на откупљиваче и 

прерађиваче и висок пословни ризик. 

 Степен финализације пољопривредних 

производа на сектору пољопривредних 

газдинстава је низак (ланац вредности 

пољопривредних производа је кратак, нема 

додавања нове вредности). Делимично је 

развијена само прерада шљиве (производња 

ракије) и прерада млека (производња сира и 

кајмака), али је мала производња и тржишност 

ових производа. 

  Одређени проценат занатске производње 

млечних прозвода на газдинствима није 

обухваћен контролом здравствене безбедности 

и квалитета хране. 

 Недовољне активности у домену увођења и 

сертификације система безбедности и 

квалитета хране, брендирања производа и 

региона и заштите географског порекла 

производа. 

 Неразвијено задружно организовање. 

 Мали број удружења пољопривредника, мали 

број пољопривредника припада удружењима 

и/или има активно чланство, недовољно 

активна постојећа удружења пољопривредника.  

 Недостатак мотивације пољопривредних 

произвођача за удруживањем и задружним 

организовањем. 

 Неразвијена јавно-приватна партнерства. 

 

Б. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ  Б. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 Очуваност шума је повољна, јер мали 

проценат отпада на деградиране шуме и 

шикаре. 

 Богатство фауне, посебно ловних и 

риболовних врста.   

 Богатство у водним ресурсима 

(површинске воде). 

 Значајне површине некоришћеног 

пољопривредног земљишта (623 ха, односно 

5,7% пољопривредног земљишта 

пољопривредних газдинстава). 

 Неуређени власнички односи и неспроведена 

комасација. 

 Најплодније пољопривредно земљиште се 
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 Повољни агроеколошки услови за 

органску производњу.  

 Постојање остатака из пољопривредне 

производње који могу да се користе као 

биомаса за производњу енергије. 

 Усвојена Декларација против ГМО. 

 Постојање погона за прераду отпадних 

вода (иако није у функцији). 

 Постојање већег броја докумената који 

третирају питања заштите животне 

средине и одрживог развоја. 

 

 

налази уз обале река, које често плаве и 

испирају хранљиве материје из земљишта. 

 Низак удео хумуса у земљишту услед пада 

сточног фонда и уношења малих количина 

стајњака и низак ниво фосфора у земљишном 

раствору (посебно села Јабучје, Непричава и 

Степање), као последица непоштовања 

плодореда и примене само једне врсте 

вешатачког хранива (НПК 15:15:15). 

 Значајан удео површина под ерозијом. 

Геолошко-педолошка подлога, клима, рељеф и 

начин коришћења земљишта утичу на 

интензивирање ерозивних процеса. 

 Трајни губитак земљишта које покривају веће 

саобраћајнице, као и његова деградација у 

широј зони у виду одрона, ерозија, промена 

пермеабилитета и могућег погоршање општих 

карактеристика тла.  

 Деградација земљишта услед интензивних 

радова на копању угља. 

 Учешће шума у укупној површини Лајковца 

мање је у односу на Колубарски округ и 

Републику Србију. 

 Неразвијена интегрална и органска производња. 

 Ширење рудника угља и изградња путне 

инфраструктуре смањују потенцијал за 

заснивање органске производње. 

 Недовољно ефикасна контрола примене 

средстава за заштиту биља и минералних 

ђубрива. 

 Одсуство примене мера (кодекса) добре 

пољопривредне праксе за управљање 

стајњаком, за здравље и добробит животиња, 

заштиту природних ресурса, безбедност хране и 

сл. 

 Незадовољавајући квалитет површинских вода, 

са тенденцијом даљег погоршања. 

 Не врши се физичко, физичко-хемијско и 

бактериолошко испитивање отпадних вода. 

 Непотпуна покривеност организованим 

сакупљањем комуналног отпада. 

 Непостојање стратегије очувања и унапређења 

биодиверзитета.   

 Недостатак финансијских средстава за 

решавање питања заштите животне средине.   

В. РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА В. РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА 

 Релативно задовољавајуће стање путне, 

односно друмске мреже, 

електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре. 

 Квалитет произведене пијаће воде је 

задовољавајућег квалитета. 

 Релативно задовољавајуће стање 

социјалне инфраструктуре (решен 

 Железничка инфраструктура у релативно 

лошем стању. 

 Непостојање гасоводне мреже. 

 Неадекватна комунална инфраструктура, у 

смислу непотпуне покривености Општине 

водоводном мрежом.  

 Због мале водности слива реке Колубаре 
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проблем са прекобројним групама и 

листама чекања проширењем вртића; 

редовне инвестиције у обнављање, 

модернизовање и доградњу школских 

објеката; углавном добра техничка 

опремљеност школа и опремљеност 

спортском инфраструктуром; 

задовољавајући број објеката и установа у 

култури и сл.) 

 Диверсификација руралне економије је 

присутна (рударство је најзначајнији 

извор прихода становника општине 

Лајковац) и ово се може схватити и као 

предност (у смислу значајног додатног 

извора прихода на газдинствима), али и 

као мана (с обзиром да је евидентно да 

због ове врсте запослености 

пољопривредни потенцијали нису 

искоришћени). 

 Општина Лајковац предузима низ мера 

како би омогућила ефикасан трансфер 

знања и информација из области 

пољоривреде. 

 Допринос „Центра за пољопривреду“, 

Лајковац и ПССС „Ваљево“ на плану 

трансфера знања и иновација 

пољопривредницима. 

 Позитиван тренд инвестиционих улагања 

у функцији смањења броја незапослених 

лица. 

 Улагање у људски капитал, организовање 

едукативних семинара у функцији 

преквалификација и јавних радова од 

интереса ради запошљавања теже 

запошљивих категорија незапослених 

лица. 

 Подршка самозапошљавању и 

запошљавању кроз давање субвенција 

послодавцима за отварање нових радних 

местa. 

 Постојање Туристичке организације 

општине Лајковац и сајта туристичке 

организације на којем се промовише 

туристичка понуда општина Лајковац. 

 Постојање ловачког удружења „Драган 

Радовић“ и потенцијал развоја ловног 

туризма. 

 Постојеће развојне стратегије и локални 

акциони планови.   

општина се суочава са проблемом снабдевања 

становништва пијаћом водом. 

 На територији месних заједница Боговођа, 

Словац, Степање и Бајевац функционишу мањи 

сеоски водоводи, који нису у систему редовне 

контроле кавалитета воде. 

 Површинска експлоатација лигнита негативно 

утиче на подземне воде, што доводи у питање 

снабдевање водом становништва из подземних 

аквифера у блиској будућности. 

 Незадовољавајућа комунална инфраструктура у 

виду непотпуне покривености канализационом 

мрежом (изграђена канализациона мрежа 

постоји само на територији града Лајковца). 

 Незадовољавајућа социјална инфраструктура у 

погледу недостатка објеката за смештај старих 

лица, као и недостатка наменске зграде за 

Градску библиотеку. 

 Миграције становништва (према подацима 

Пописа становништва 2011. у односу на 2002. 

годину приметно је да се број становника 

смањио у скоро свим насељима Општине, као и 

укупан број становника Општине). 

 Диверсификација руралне економије је 

присутна и може се схватити и као предност (у 

смислу значајног додатног извора прихода на 

газдинствима), али и као мана (с обзиром да је 

евидентно да пољопривредни потенцијали нису 

искоришћени). 

 Недовољно развијена сарадња између 

пољопривреде и туризма и недовољна 

информисаност пољопривредника о значају 

развоја туризма за додатне изворе прихода. 

 Неодговарајући број и квалитет смештајних 

капацитета и угоститељских објекта.  

 Неуређеност одређених културно-историјских 

локалитета за посете туриста. 

 Недостатак препознатљивог сувенира за 

општину Лајковац. 

 Неадекватне маркетиншке активност на 

презентацији туристичких потенцијала 

општине Лајковац на националном и 

међународном нивоу. 

 Приметно смањење броја запослених лица у 

приватном сектору. 

 Најугроженије групе незапослених лица су оне 

са завршеним III и IV степеном стручне спреме, 

лица старости између 45 и 54 годинe и 

незапослена лица до 30 година старости. 

 Неусклађеност образовних профила које 

продукује национални систем образовања са 

приликама на локалном тржишту радне снаге. 

 Недовољно интересовање за дефицитарна 

занимања. 
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Ш А Н С Е  

ОКРУЖЕЊА 

П Р Е Т Њ Е 

ОКРУЖЕЊА 
 Изградња Коридора 11. 

 Изградња индустријске зоне 2. 

 Бесцарински пласман великог броја 

пољопривредних производа захваљујући 

потписаним споразумима о слободној 

трговини са: ЕУ, ЦЕФТА, Руском 

Федерацијом, Белорусијом и 

Казахстаном, Турском, ЕФТА и САД. 

 Висок капацитет тржишта Руске 

Федерације у сектору хране и повољна 

геополитичка позиција за српске 

извознике (ембарго Руске Федерације на 

увоз пољопривредних производа, меса, 

рибе и млечних производа из земаља ЕУ 

и других земаља). 

 Висок потенцијал београдског тржишта у 

сектору хране. 

 Висока тражња на светском тржишту за 

производима из интегралне и органске 

производње, за високо квалитетним 

производима и сл. 

 Завршетак вишенаменске акумулације 

„Стуборовни“ и обезбеђење довољних 

количина воде за сточарске фарме и 

наводњавање површина под засадима. 

 Рекултивација земљишта на 

површинским коповима и враћање 

његовој првобитној намени. 

 Нова законска регулатива у области 

управљања пољопривредним земљиштем 

и заштите земљишта, са циљем 

укрупњавања поседа и ефикасног 

коришћења и заштите пољопривредног 

земљишта. 

 Прилагођавање аграрне политике 

принципима и захтевима ЗПП ЕУ за 

период 2014-2020. год. - усклађивање 

законодавства са правним тековинама 

ЕУ, изградња и јачања институција, 

реформа пољопривредне политике, уз 

јачање буџетске подршке пољопривреди. 

 Имплементација ИПАРД II програма 

(2014-2020.) подршке пољопривреди и 

руралном развоју Републике Србије. 

 Укључивање у регионалне и европске 

пројекте у домену културне баштине. 

 

 Климатске промене. 

 Економска глобализација - глобална 

конкуренција, изложеност домаће 

пољопривреде ефектима промена цена 

пољопривредних производа и ипута на 

светском тржишту и сл. 

 Присуство великих трговинских ланаца у 

сектору производње и дистрибуције хране - 

мулинационалне компаније са снажним 

брендовима, високим захтевима и јаком 

преговарачком позицијом на тржишту.  

 Незавршен процес приступања СТО, неизвесно 

време прикључења ЕУ. 

 Губљење бенефиција по основу Споразума о 

слободној трговини са Руском Федерацијом по 

прикључењу ЕУ. 

 Нестабилност аграрне политике и недостатак 

већих буџетских средстава за директне 

подстицаје у пољоприведи и подршку 

инвестицијама у области руралног развоја. 

 Одсуство интервентних мера државе за 

регулисање тржишта у случају поремећаја на 

тржишту (систем „безбедносне мреже” за 

стабилизацију тржишта и дохотка 

пољопривредних произвођача). 

 Нарушена и/или неразвијена конкуренција на 

тржишту пољопривредно прехрамбених 

производа и инпута за пољопривредну 

производњу, услед неадекватне тржишне 

структуре и испољавања "тржишне моћи“ 

неких учесника, неефикасаног рада Комисије за 

заштиту конкуренције на плану јачања и 

заштите конкуренције и сл. 

 Заузимање земљишта за потребе експлоатације 

минералних сировина, изградње саобраћајне 

инфраструктуре, индустријске зоне.  

 Недовољно развијен информациони систем о 

пољопривредном земљишту. 

 Недефинисани стандарди одржавања земљишта 

и вода у добрим агроеколошким условима и 

регулативе у области интегралне производње. 

 Високи трошкови оснивања и опремања 

објеката за прераду пољопривредних 

производа, имплементације и сертификације 

система безбедности и квалитета хране и сл. 

 Високи захтеви потрошача у погледу бренда, 

квалитета и све оштрији прописи у погледу 

безбедности хране и стандарда квалитета на 

светском тржишту. 

 Недовољно ефикасан и подстицајан привредни 
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амбијент: неразвијеност финансијског тржишта 

и висока цена капитала (високе каматне стопе 

на кредите); нестимулативна пореска политика; 

неефикасан законодавно-судски оквир и 

извршни поступци; нерешени имовинско 

правни односи; неефикасан рад инспекцијских 

органа; скупе и споре административне 

продудуре и сл. 

 Недостатак повољних финансијских средстава 

(кредитних извора) за решавање потреба и 

проблема у систему водопривреде и 

канализације. 

 

Извор: ИЕП, Београд, група аутора, 2016. 
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ДЕО ДРУГИ 

 

IV ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  
 

4.1. Визија и стратешки циљ развоја пољопривреде и руралних подручја 

Општине до 2025. године 
 

На основу анализе спроведене у претходним поглављима Стратегије и SWОТ матрице 

Општине (комплексна и детаљна анализа свих предности и слабости општине Лајковац, 

а у контексту/амбијенту шанси и опасности домаћег и иностраног окружења), може се 

закључити да Општина има добар потенцијал за развој пољопривреде и пратећих 

(непољопривредних) активности у руралним подручјима и на сектору пољопривредних 

газдинстава. 

 

Имајући претходно у виду, дефинисани су визија
59

 и стратешки циљ општине Лајковац 

у области пољопривредне производње и развоја руралних подручја до 2025. године.  

 

Визија развоја пољопривреде и руралних подручја општине Лајковац заснована је на 

реалној и критичкој анализи и оцени достигнутог нивоа развијености, на реалној 

процени ресурса, те на усаглашеним ставовима широког круга актера заинтересованих 

за доношење одлука на ову тему на локалном ниову. У њеном дефинисању (као и 

дефинисању стратешког циља у области пољопривреде и руралног развоја) водило се 

рачуна о следећим принципима: 

 Визија и стратешки циљ су производ заједничког рада тимова укључених у 

израду Стратегије и одражава мултидисциплинаран приступ пољопривредном и 

руралном развоју (резултат је рада формираних радних група, Тима за 

координацију и Партнерског форума); 

 Визија и стратешки циљ одражавају локалне специфичности, потребе и 

приоритете; 

 Надовезују се на стратешка документа општине Лајковац у области 

пољопривреде и локалног економског развоја (Стратегија развоја пољопривреде 

и руралног развоја Лајковцa у периоду 2011.–2015. и Стратегија локалног одрживог 

развоја општине Лајковац 2010.–2015); 

 Дефинисани су уз поштовање принципа инклузије и пуно укључење свих 

грађана у друштвени и привредни живот заједнице, што се посебно односи на 

једнак приступ ресурсима, услугама и тржишту за потребе пољопривредних 

газдинстава; 

                                                 
59 Визија локалне заједнице је генерална изјава о намераваном правцу социо-економског развоја, односно 

слоган (став) виђења будућности локалне заједнице. Она даје одговор на питање „куда локална заједница 

жели да иде или шта у будућности жели да буде/постане“ и представља аспирацију менаџмента и 

политичких и пословних лидера локалне заједнице, као и свих њених грађана, према будућности и даје 

јасан правац и осећај циља који жели да оствари. Визија је јасан договор о заједничним задацима и 

циљевима којима се тежи (Богданов, Богуновић, 2015.). 
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 Усклађени је са принципом одрживог развоја пољопривреде, који подразумева 

развој базиран на усклађеном односу између: (а) економског прогреса (техничко 

технолошког напретка), (б) социјалне правде и друштвене одговорности и (в) 

заштите и очувања животне средине (одговорно управљање ресусима и очување 

биодиверзитета);  

 Усклађени је са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. година (Службени гласник Републике Србије број 

85/14);  

 Усклађени су са политиком руралног развоја ЕУ (Regulation EU, No 1305/2013); 

 Подстичу на дефинисање циљева, мера и активности, на јачање људских ресурса 

(и ефикасног трансфера знања), као и на развој прдузетништва потребног за 

њену реализацију; 

 Јасно одређују стратешке изазове и позитивно усмеравају енергију, знање и 

ресурсе у локалној заједници који заједно воде ка развоју локалне средине, а 

последично и уравнотеженом регионалном развоју Републике Србије. 

 

Визија општине Лајковац у области пољопривреде и руралног развоја до 

2025. године гласи:  

 

Општина Лајковац, континуираним унапређењем ресурса локалне 

самоуправе, јачањем и оснаживањем пољопривредних газдинстава, уз  

примену знања и иновација и стандардизацију производње - развија   

специјализовану, конкурентну и профитабилну пољопривредну 

производњу и пратеће непољопривредне активности у оквиру руралне 

економије. Овакав развој , доприноси реализацији циљева одрживог 

локалног социо-економског и руралног развоја, који се спроводе уз 

континуирано унапређење животног стандарда и услова за 

запошљавање и квалитета живота становништва у свим насељима на 

њеној територијии формулисање пратећих програма заштите 

природних ресурса и животне средине и очување наслеђа заједнице. 
 

Трансформисање визије у стварност захтева дефинисање стратешког циља општине 

Лајковац у области развоја пољопривреде и руралних подручја, који је усаглашен са 

дефинисаном визијом, реално је остварив, мерљив и временски одређен.  

 

Стратешки циљ развоја пољопривреде и руралних подручја општине 

Лајковац до 2025. године гласи:  
 

 Развој конкурентне и извозно оријентисане пољопривредне 

производње (како интензивне, тако и екстензивне, местимично у 

органском режиму, уз производњу високо квалитетних 

традиционалних производа на газдинствима), засноване на 

модерним технологијама производње и савременим агротехичким 

мерама, имплементацији стандарда квалитета и развијеном 



117 

 

предузетничком духу, који пољопривредним произвођачима 

обезбеђује стабилан и задовољавајући доходак од свог рада 

(економску одрживост газдинства);  

 Унапређење руралних подручја, инвестицијама у пословну 

(пословни инкубатори, индустријске зоне и паркови, кластери), 

физичку (путна, електро енергетска мрежа и сл) и социјалну 

инфраструктуру и услуге (образовање, здравство, култура, 

спорт), као и подстицањем становништва на бављење другим 

непољопривредним активностима у вези са њиховим газдинтвом, 

како би се унапредио квалитет живота у руралним подручјима и 

она постала (остала) места за живот и рад свих становника, а 

посебно младе популације;  

 Одрживо коришћење и управљање природним ресурсима, 

биодиверзитетом, животном средином и културно историјском 

баштином у циљу очувања наслеђа заједнице. 
 

4.2. Кључни правци развоја и специфични стратешки циљеви 

пољопривреде и руралног развоја Општине до 2025. године 

 
Предуслов за остваривање визије и дефинисаног стратешког циља општине Лајковац у 

области пољопривреде и руралног развоја - јесте реализација специфичних стратешких 

циљева у три кључна правца развоја пољопривреде и руралних подручја.  

 

На основу постигнутог консензуса свих учесника у изради Стратегије, идентификована су 

три кључна правца (приоритетна подручја) развоја пољопривреде и 

руралних подручја општине Лајковац:  

 Кључни правац 1. УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И 

ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА У 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 Кључни правац 2. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 Кључни правац 3. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 
Специфични стратешки  циљеви пољопривредног и руралног развоја општине Лајковац 

по овим кључним правцима развоја (приоритетним подручјима деловања пољопривредне 

политике и политике руралног развоја) дефинисани су на следећи начин: 
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Кључни правац 1. УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ 

СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И 

ПРЕРАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – специфични стратешки циљеви: 

 Изградити систем подршке за технолошко иновирање на газдинству усмерено ка 

набавци: 

o  квалитетних инпута (укчучујући унапређење расног састава стоке и 

квалитета садног материјала) и  

o нове механизације и опреме; 

 Обезбедити подршку изградњи и опремању малих прерађивачких и складишних 

капацитета који испуњавају захтеване стандарде квалитета како на домаћем, тако и 

на међународном тржишту;   

 Подржати и промовисати делотворна јавна и јавно-приватна партнерства у циљу 

унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних 

произвођача и прерађивача како би се допринело побољшању положаја 

пољопривредних газдинстава, предузетништва и МСП у ланцу снабдевања храном;  

 Оснажити прилагодљивост и адаптивни капацитет субјеката руралне економије на 

ризике повезане са климатским условима и природним катастрофама кроз 

системску подршку превентивном деловању и отклањању насталих штета. 

 

Кључни правац 2. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ - специфични стратешки циљеви: 

 Створити услове за одрживо управљање и коришћење природних ресурса на 

територији Општине Лајковац; 

 Изградити модерне системе за управљање отпадом и мониторинг квалитета 

природних ресурса на територији Општине Лајковац; 

 Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији кроз 

пројекте производње енергије из обновљивих извора на газдинству 

 Очувати биљне и животињске генетичке ресурсе кроз гајење аутохтоних сорти 

воћа, поврћа и ратарских култура, аутохтоних раса стоке и заштиту 

биодиверзитета; 

 Обезбедити услове за развој органске производње хране и сертификацију 

производа више додате вредности у циљу „озелењавања“ производње, али и 

побољшања дохотка пољопривредних произвођача, предузетника и МСП у 

сектору прераде. 

 

Кључни правац 3. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ - специфични 

стратешки циљеви: 

 Развити квалитетну, поуздану, одрживу и прилагодљиву инфраструктуру у циљу 

подршке како економскм развоју локалне средине, тако и побољшања 

благостања свих грађана на територији општине Лајковац;  

 Побољшати пруступ информацијама и комуникационим технологијама како би 

се обезбедило погодно окружење за реализацију политика везаних за развој 

индустријске и постиндустријске руралности;  
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 Унапредити економске активности на селу кроз подршку непољопривредним 

активностима које су базиране на свестраној валоризацији производа и услуга 

више додате вредности; 

 Подржати увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком географског порекла и брендирање 

пољопривредних производа;  

 Промовисати инклузиван и одржив економски раст кроз развој и унапређење 

социјалне инфраструктуре и услуга у руралним и периурбаним насељима, као и 

континуирано оснаживање младих уз пуно поштовање родне равноправности у 

руралним и периурбаним насељима; 

 Омогућити ефикасан трансфер знања и развој саветодавства за потребе 

пољопривредних газдинстава и сеоског становништва; 

 Унапредити институционални оквир за развој пољопривреде и руралних и 

периурбаних подручја и регионалну сарадњу у циљу ширег укручивања у 

међународне интеграције;; 

 

Три дефинисана развојна приоритета (кључни правци развоја) и специфични стратешки 

циљеви у суштини одређују начин реализације стратешког циља, односно представљају 

инструменте стратешког циља Општине у области пољопривреде и руралног развоја до 

2025. године. 

 

Начини остварења циљева пољопривредног и руралног развоја Општине Лајковац даље су 

прецизирани кроз конкретне мере и идентификовање потенцијалних извора финансирања. 

 

Генерално, развој руралних подручја пролази кроз три фазе. Прву чини аграрна руралност 

у којој је пољопривреда доминантна делатност која доприноси развоју руралне економије 

и стварању услова за иницирање комплементарних активности. У другој фази је омогућена 

рурална индустријализација изградњом малих прерађивачких капацитета, који су 

усаглашени са условима развоја и ресурсима локалне средине, који доприносе 

интегрисању произвођача у шире ланце снабдевања храном на модерном тржишту. У 

трећој фази (постиндустријска руралност) развијају се различите форме услуга за потребе 

даљег унапређења руралне економије и њеног позиционирања, пре свега у регионалним 

оквирима. Одрживе руралне средине своју активност базирају на промоцији 

диверзификације и мултифункционалности. С друге стране, без обзира на фазу у којој се 

изградња укупног система за подршку руралном развоју налази, квалитет и сигурност 

хране остају врховни приоритети, доприносећи тако повећању вредности животне средине. 
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V МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНИМ 

ПОДРУЧЈИМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

За свако дефинисано приоритетно подручје идентификоване су мере и инвестиционе 

активности које је потребно предузети, како би се визија, стратешки циљ и 

специфични стратешки циљеви остварили у датом временском оквиру. Одабиром 

(креирањем комбинације) мера и активности у оквиру три приоритетна подручја 

интервенција (кључних праваца развоја) - на најбољи начин унапредиће се пољопривредни 

сектор и рурална економија општине Лајковац у наредном периоду.  

 

Предложена приритетна подручја деловања пољопривредене политике и политике 

руралног развоја општине Лајковац (кључни правци развоја), као и мере подршке и 

пратеће активности,  усклађени су са: 

 националним циљевима и регулативом у овој области;   

 новим смерницама Заједничке европске пољопривредне политике за период 

2014-2020.,  

 препорученим начелима и методологијом за израду стратешких докумената у 

области пољопривреде и руралног развоја, датих у Приручнику за програмирање 

буџетске подршке пољопривреди и руралом развоју у ЈЛС (Богданов, 

Богуновић, 2015), као и са 

 специфичнним локалним потребама и приоритетима равоја.  

 

 
5.1. ПРИОРИТЕТНО ПОДРУЧЈЕ A: УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И 

ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
 

 

Мера А/1. Унапређење ратарске производње (житарица, индустријског, крмног, 

ароматичног и зачинског биља) кроз инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдинстава  
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/1.1. 

 

Набавка механизације и опреме за ратарску производњу 

(сејалице, прскалице за прихрану и заштиту биљака од 

болести, штеточина и корова), као и опреме за 

наводњавање; 

Засејане површине. 

Просечни приноси. 

Вредност продаје на домаћем и 

међународном тржишту. 

 

 

 

А/1.2. Изградња и опремање складишта за чување производа; 

А/1.4. 
Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито 

биље; 
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Мера А/2. Унапређење производње поврћа кроз инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газди 

нстава  
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/2.1. 

 

 

 

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту 

биља и наводњавање за повртарску производњу 

(укључујући и производњу расада) и цвећарство на 

отвореном пољу: набавка опреме за наводњавање 

капањем и кишењем, пластичних фолија и сл.; 

 

Производња и принос поврћа. 

Површина на којој се одвија 

производња поврћа. 

Површине под стакленицима и 

пластеницима.  

Број газдинстава које се баве 

производњом поврћа. 

Вредност продаје поврћа на 

домаћем и међународном 

тржишту. 

 

 

 

 

 

А/2.2. 

 

 

 

 

 

 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала 

за повртарску производњу, као и расадничарску 

производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору: набавка конструкција за 

пластенике и стакленике, високо квалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко 

осветљавање, система за наводњавање и ђубрење 

водотопивим ђубривима и столова за производњу расада 

и сл; 

А/2.3. 

 

 

Изградња капацитета за скупљање, складиштење и 

пласман поврћа (изградња хладњача; набавка опреме за 

паковање производа, машина за прање, полирање, 

чишћење, сортирање производа, набавка палета за 

дугорочно складиштење производа и сл.); 

  

 

Мера А/3. Унапређење воћарско-виноградарске производње и развој производње садног 

материјала кроз инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава  
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/3.1. 

 

Подизање нових или обнављање постојећих 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака и 

винове лозе; 

Површина плантажних воћњака. 

Површина плантажних 

винограда. 

Просечан принос воћа и грожђа 

(по ха). 

Производња воћа и грожђа. 

Вредност извоза воћа и грожђа.  

Површине под противградним 

мрежама и мрежама за 

засењивање и под антифрост 

системом. 

Број субјеката у области 

расадничке производње. 

 

 

 

А/3.2. 

 

 

 

Набавка механизације и опреме за садњу, заштиту 

биља и наводњавање за воћарску и виноградарску 

производњу и производњу садног материјала (набавка 

противградних мрежа и пратеће опреме; опшреме за 

наводњавање и сл.;  

А/3.3. 

 

 

 

 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење 

воћа, грожђа и садног материјала (изградња хладњача; 

центара за скупљање и припрему воћа и грожђа за 

тржиште; набавка опреме за припрему воћа и грожђа 

за тржиште: набавка машина за прање, полирање, 

чишћење, сортирање и паковање производа и сл.); 
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Мера А/4. Унапређење сточарске производње кроз инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава и побољшање расног састава стоке 
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности  Индикатори 

А/4.1. 
Набавка квалитетних приплодних јуница млечних 

раса; 
Број условних грла на КПЗ (ха). 

Расни састав стоке. 

% уматичених грла (грла под 

контролом продуктивности) у 

односу на укупан број грла стоке.  

Продуктивност по грлу у 

производњи млека, меса, јаја. 

Квалитет сировог млека.  

Број фарми стоке (са већим 

бројем грла). 

Доходак произвођача (економска 

величина газдинства). 

 

А/4.2. 
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 

товних раса; 

А/4.3. Вештачко осемењавање стоке;  

А/4.4. 

 

Изградња и опремање објеката за смештај животиња 

(опрема за изђубравање, опрема за напајање, за 

вентилацију итд); 

А/4.5. 

 

Изградња објеката за складиштење/чување млека; 

набавка опреме за мужу; опреме за складиштење и 

хлађење млека и сл. 

А/4.6. 

 

Изградња објеката и набавка механизације/опреме за 

манипулацију, одлагање, обраду и примену стајњака у 

случају затвореног држања на фармама; 

 

Мера А/5. Унапређење пчеларства кроз инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава 
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/5.1. Набавка нових пчелињих друштава; 
Број пољопривредних газдинства 

која се баве пчеларством.  

Број пчелињих друштава. 

А/5.2. Набавка опреме за пчеларство; 

А/5.3. 
Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 

друштава; 

 

 

Мера А/6. Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација 

пољопривредних произвођача и прерађивача 
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/6.1. 

 

 

 

 Подршка удружењима/земљорадничким задругама 

кроз суфинансирање инвестиција у физичку имовину, 

односно техничку опремљеност (набавка опреме за 

складиштење, прераду, паковање и чување производа; 

опреме за наводњавање, за загревање пластеника и 

сл.);   

Број активних удружења 

пољопривредника. 

Број активних земљорадничких 

задруга.  

Број реализованих пројеката 

(активности) удружења 

пољопривредника. 

Број коопераната земљорадничких 

задруга. 

Промет земљорадничких задруга. 

 

 

А/6.2. 

 

 

 

 

 

Логистичка подршка при удруживању и умрежавању 

пољопривредника: обезбеђивање просторија за рад 

удружења, опремање просторија и покривање 

фиксних трошкова рада канцеларије; помоћ у 

припреми конкурсне документације/изради бизнис 

планова;  правна помоћ/савети; едукације са циљем 

указивања на потребу и значај удруживања у 

пољопривреди  и сл; 

А/6.3. 

 

 Подршка процесима међурегионалне сарадње 

удружења/земљорадничких задруга у области 

пољопривреде и руралног развоја; 
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Мера А/7. Развој и унапређење капацитета прераде пољопривредних производа кроз 

инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава и МСПП 
Шифра 

активности 
Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/7.1.  Изградња објеката за прераду пољопривредних 

производа (млека, меса, воћа, поврћа, грожђа); 

Број капацитета (погона) прераде 

пољопривредних производа.  

Број запослених радника у овим 

погонима. 

Производња и продаја прерађених 

пољопривредних производа. 

% оријентације на извозна 

тржишта.  

Проценат објеката за клање 

животиња и прераду меса и млека 

који испуњавају структурне и 

хигијенске услове ЕУ. 

 

А/7.2.  Набавка нових специјалних возила за транспорт 

пољопривредних производа и прерађевина;  

А/7.3. 

 

 Набавка опреме за прераду, сушење, замрзавање, 

бланширање, хлађење, пастеризацију/ стерилизацију 

производа и сл.;  

А/7.4. 

 

 Набавка нове опреме за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, 

уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе 

и санитарне просторије; 

А/7.5. 

 
 Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за 

производњу вина, ракија и других алкохолних пића; 

 

Мера А/8. Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног 

елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење превентивних 

активности 
Шифра 

активносност

и 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

А/8.1. 

 

 Модернизација система противградне заштите 

набавком аутоматизованих противградних станица са 

даљинским управљањем;  

Број купљених ракета.  

Број испаљених ракета. 

% газдинстава која су претрпела 

штету од града. А/8.2.  Реконструкција и опремање противградних станица 

ракетама; ангажовање стрелаца; 

А/8.3. 

 

Чишћење и реконструкција постојећих канала за 

одводњавање и изградња нових каналских мрежа (за 

заштиту од унутрашњих вода); 
% поплављених површина. 

Површина одводњаваног 

пољопривредног земљишта. А/8.4. 

 

Доношење годишњих оперативних планова за 

одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Лајковац; 

А/8.5. 

 

Санирање клизишта; 

 

Израда документације за санацију  

клизишта. 

Број санираних клизишта. 

А/8.6. 

 

Регресирање премије осигурање усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња; 

Површина под осигураним 

усевима и засадима. 

Број корисника премије 

осигурања. 
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5.2. ПРИОРИТЕТНО ПОДРУЧЈЕ Б. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Мера Б/1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 
Шифра 

активно

-сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.1.1. Комасација и инвестициони радови у комасацији; 
Површина пољ. земљишта 

уређеног комасацијом/ 

добровољним груписањем  

земљишта. 
Б.1.2. Добровољно груписање парцела; 

Б.1.3. Уређење (ревитализација) атарских путева; 

Дужина атарских путева. 

Дужина ревитализованих атарских 

путева. 

Б.1.4. Уређење и опремање пољочуварске службе; 

Број и опремљеност пољочувара. 

Број евидентираних случајева 

пољске штете. 

Б.1.5. Унапређење противградне заштите  

Број набављених противградних 

ракета  

Број радника ангажованих на 

противградној заштити 

Б.1.6. Наводњавање  пољопривредног земљишта 

% наводњаваног пољопривредног 

земљишта. 

Просечни приноси 

пољопривредних култура. 

Б.1.7. Заштита од поплава  

Уређивање канала за одводњавање 

(км) 

Изградња одбрамбених насипа 

(км) 

Б.1.8. 
Побољшање хемијских и биолошких својстава 

обрадивог пољопривредног земљишта; 

% земљишта под заштитном 

односно конзервацијском 

обрадом. 

% земљишта под органском 

производњом  

Б.1.9. Контрола квалитета пољопривредног земљишта; 

Број датих узорака за агрохемијску 

анализу земљишта. 

Извештаји агрохемијских анализа 

о плодности и осталим 

параметрима квалитета 

пољопривредног земљишта.  

Коришћење минералног ђубрива и 

средстава за заштиту биља 

(кг/ха/год). 

Б.1.10. 

 

 

Противерозионе мере на пољопривредном земљишту; 

 

 

 

Површина под подигнутим 

ветрозаштитним појасевима и 

шумским дрворедима (ха). 

Површина земљишта под 

конзервацијском обрадом (ха). 

Површина под новим 

вишегодишњим засадима (ха). 

Б.1.11. 

Студијско-истраживачки  радови, програми и пројекти у 

области заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта од значаја за општину Лајковац; 

Број програма и пројеката. 

Број студијско-истраживачких 

радова. 
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Мера Б/2. Одрживо управљање и коришћење шумских ресурса 
Шифра 

актив-

ности 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.2.1. 

Пошумљавање голети и посечених површина; 

подизање плантажа и интензивних засада; куповина 

садница и резница у циљу подизања плантажа 

брзорастућих шума;   

% шумског земљишта у укупно 

расположивом земљишту. 

Пошумљене површине (ха). 

 

 

 

 

Б.2.2. 
Коришћење  биомасе шумског отпада и брзорастућих 

биљака за производњу енергије; 

Б.2.3. Градња и реконструкција шумских путева;  

 

Мера Б/3. Развој органске производње 
Шифра 

активно

-сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.3.1. 
Набавка садног и семенског материјала дозвољеног за 

употребу у органској производњи; 

Површина КПЗ на којој се 

примењују методе органске 

производње. 

Површина КПЗ у процесу 

конверзије. 

Број газдинстава која се баве 

органском производњом. 

Б.3.2. 
Подршка произвођачима у контроли и сертификацији 

органске производње;  

Б.3.3. 

Подршка ивестицијама за произвођаче који су у 

процесу конверзије из система конвенционалне у 

систем органске производње; 

Б.3.4. 

Едукација произвођача у усвајању органског система 

пољопривредне производње и промоција примера 

добре праксе. 

 

Мера Б/4.Очување биљних и животињских генетичких ресурса 
Шифра 

актив-

ности 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.4.1. 
Промовисање гајења аутохтоних сорти воћа, поврћа и 

ратарских култура; 

Број едукација у области гајења 

аутохтоних сорти. 

Површина засада под аутохтоним 

сортама воћа, поврћа и ратарских 

култура (ха). 

Б.4.2. 
Промовисање гајења аутохтоних раса домаћих 

животиња; 

Број едукација везаних за гајење 

аутохтоних раса домаћих 

животиња. 

Број пољопривредних газдинстава 

који се баве гајењем аутохтоних 

раса домаћих животиња. 

Б.4.3. Заштита и унапређење биодиверзитета  

Број едукација везаних за заштиту 

и унапређење биодиверзитета. 

Број покренутих акција у циљу 

заштите и унапређења 

биодиверзитета. 
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Мера Б/5.Заштита животне средине 
Шифра 

актив-

ности 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.5.1. 

Успостављање система мониторинга 

квалитета ваздуха; 

 

Учесталост мерења и врста загађујућих материја 

које су обухваћене мерењем. 

Учесталост прекорачења дневних граничних 

вредности за загађујуће материје у ваздуху. 

Б.5.2 

Успостављање система мониторинга 

квалитета земљишта; 

 

Број узетих узорака за анализу квалитета 

земљишта на територији општине Лајковац.  

Прекорачење граничних вредности за анализиране 

загађујуће материје у узетим узорцима. 

Б.5.3. 

Пречишћавање отпадних вода; 

 

 

 

Квалитет водопријемника као последица изливања 

отпадних вода (физичко-хемијски и 

микробиолошки параметри квалитета). 

Количина пречишћених отпадних вода у односу на 

укупну количину отпадних вода из канализационог 

система (%). 

Еутрофикација површинских вода. 

Б.5.4. Управљање комуналним отпадом; 

Укупна количина сакупљеног и одложеног 

амбалажног и комуналног отпада (т/год). 

Број неуређених одлагалишта отпада и њихова 

површина. 

Број уклоњених неуређених одлагалишта отпада. 

Укупна количина издвојено прикупљеног отпада по 

врстама (папир, пластика и др.). 

Број контејнера за примарну сепарацију отпада по 

врстама отпада  (папир, пластика и др.). 

Број едукација у области управљања отпадом. 

Б.5.5. Управљање отпадом из пољопривреде  

Укупна количина отпадних гума од 

пољопривредних машина (т/год). 

Укупна количина сакупљене амбалаже средстава за 

заштиту биља и минералних ђубрива  (т/год). 

Укупна количина сакупљеног и одложеног отпада 

животињског порекла (т/год). 

Укупна количина прерађеног отпада животињског 

порекла (т/год). 

Број објеката за складиштење стајског ђубрива. 

 

Мера Б/6.Производња енергије из ОИЕ 
Шифра 

актив-

ности 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

Б.6.1. 

Инвестиције у изградњу и/или 

опремање постројења за производњу 

енергије из ОИЕ (биомаса, 

геотермални извори, ветар, сунце): 

електране на биомасу, соларне 

електране, котлови за сагоревање 

биомасе итд.; 

Производња енергије из ОИЕ. 
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ПРИОРИТЕТНО ПОДРУЧЈЕ В: УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 

Мера В/1. Развој и унапређење физичке инфраструктуре и услуга у руралним и 

периурбаним насељима 
Шифра 

активн

- ости 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/1.1. 

Улагања у израду и ревизију Планско пројектне 

документације за унапређење саобраћајне  

инфраструктуре на нивоу општине Лајковац и насеља у 

руралним подручјима; 

- Број урађених Планских и 

пројектних докумената за 

унапређење саобраћаја у 

општини Лајковац. 

В/1.2. 

Модернизација путне инфраструктуре (асфалтирање 

улица, изградња тротоара и друге активности у области 

саобраћајне инфраструктуре: обнова, санација, 

реконструкција, адаптација и сл.); 

- Квалитет саобраћајне 

инфраструктуре. 

- Дужина асфалтиране путне 

мреже. 

- Бројност постављене 

саобраћајне сигнализације, итд. 

В/1.3. 
Реконтрукција и проширење водоводне мреже и 

канализационог система;  

- Расположива колична воде по 

становнику (капацитет 

водоснабдевања). 

- Број прикључених 

домаћинстава на водоводни 

систем и канализациону мрежу. 

- Квалитет воде за пиће. 

В/1.4. 

Инвестиције у развој и одржавање (изградња, реконструкција, 

модернизација) делова електро-енергетске инфраструктуре 

(дистрибутивне мреже);  

- Квалитет електро-енергетског 

система. 

- Број прикључених 

домаћинстава на електро-

енергетски систем. 

- Број привредних субјеката 

прикључених (МСП) на 

електро– енергетски систем. 

- Квалитет електро-енергетског 

ситема     (добар напон - V, 

снага - W, јачина струје - A). 

В/1.5. 

 

Инвестиције у развој информационо комуникационе 

инфраструктуре и набавку ИКТ опреме на нивоу Општине 

и насеља (изградња, адаптација, модернизација ИКТ 

система);  

- Процентуално учешће 

руралног становништва у 

укупним услугама 

информационо 

комуникационих технологија 

на нивоу општине Лајковац; 

- Број руралних насеља 

прикључнеих на услуге 

Интернета и сл. 

В/1.6. 

 

Изградња/реконструкција и опремање пијаца у урбаним 

деловима општине - насељима (зелене пијаце, робне 

пијаце, опредељивање нових локација за сточну пијацу и 

сл); 
- Инфраструктурна уређеност 

пијаца. В/1.7. 

 

Изградња/реконструкција и инфраструктурно опремање 

непланских и неуређених пијаца у руралним насељима 

општине Лајковац;  

В/1.8. 
Изградња, уређење и опремање кванташке пијаце у 

Лајковцу; 

В/1.9. 

 

 

 

Модернизација туристичко-угоститељских објеката 

смештајног и ресторанског типа; постављање туристичке 

сигнализације; улагања у развој и промоцију 

перспективних видова туризма (рурални, 

манифестациони, ловни, излетнички, екскурзије, итд.); 

- Број смештајних капацитета; 

- Квалитет смештајних 

капацитета (број 

угоститељских објеката 

одговарајућих категорија 
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инвестиције у туристичке инфо-центре и туристичку 

сигнализацију у руралним насељима;   

квалитета; 

- Број остварених туристичких 

ноћења; 

- Приходи од 

туриста/посетилаца (остварени 

туристички промет). 

 

Мера В/2. Развој и унапређење социјалне инфраструктуре и услуга у руралним и 

периурбаним насељима 
Шифра 

активно

-сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/2.1. 

Унапређење система предшколског и школског 

образовања и васпитања: адаптација објекта ПУ 

''Лептирић'' у Ратковцу; изградња и адаптација простора 

у другим руралним и периурбаним насељима за потребе 

ефикасног функционисања система предшколског 

вапитања и образовања;  

-  % деце узраста од 3 до 5,5 

година обухваћен системом 

предшколског васпитања и 

образовања. 

В/2.2. 

Изградња, обнова, санација, реконструкција и 

модернизација школа: 

 Основних школа – ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу и 

10  издвојених подручних школа: 2 осмогодишње у 

Боговађи и Бајевцу и осталих 8 са четворогодишњим 

комбинованим одељењима разредне наставе у Доњем 

Лајковцу, Врачевић, Село Лајковац, Ћелије, Пепељевац, 

Маркова Црква и Непричава; као и ОШ „Димитрије 

Туцовић“ у Јабучју коју похађају деца из  Јабучја, 

Скобаља, Малог Борка и дела Паљува; 
 

 Средња школа „17 септембар“ 

-  Број изграђених 

објеката/извршених обнова и 

реконструкција. 

В/2.3. 

 

 

Улагање у инфраструктурно опремање: 

1) Дома Здрављау Лајковацу  

(изградња/доградња/санација/реконструкција/адаптациј

а, тхничко-медицинска модернизација средстава и 

опреме);  

2) Амбуланти у Јабучју, Словцу, Боговађа, Бајевац  

3) Стоматолошких ординација,  

4) Апотека у насељима и сл;   

-  Број изграђених 

објеката/извршених обнова и 

реконструкција. 

-  Квалитет и квантитет 

медицинске и техничке 

опремљености 

-  Број здравствених радника 

-  Квалитет здравствених услуга 

мерен сатисфакцијом корисника 

здравствених услуга, итд. 

В/2.4. 

Улагања у изградњу Заједничког центра за социјални рад 

„Солидарност“  за општине Љиг, Лајковац и Мионица, ради 

остваривања права у области социјалне заштите, и обављања 

саветодавних и других стручних послова у социјалној 

заштити. 

-  Квантитет и квалитет 

капацитета Заједничког центра 

за социјални рад 

„Солидарност“ за општине 

Љиг, Лајковац, Мионица. 

В/2.5. 

Реконструкција/инвестициона одржавања  и опремање: 

а) Центр за културу „Хаџи Рувим“ у Лајковцу, б) 

Градска библиотека „Лајковац“ са одељењима по 

месним заједницама. -  Број и квалитет културно-

уметничких програма и 

садржаја. 

   

-  Број посетилаца културно-

уметничких програма.  

 

-  Квалитет културно-уметничких 

садржаја; 

В/2.6. 

 

 

 

Изградња, реконструкција, инвестициона одржавања и 

опремања домова културе у руралним и периурбаним 

насељима (набавка/одржавање бинске опреме; 

дигиталног озвучења и друге сценске опреме, сала за 

смештај публике током одговарајућих културних и 

других програма итд.); 

В/2.7. 

 

 

Подршка организовању:  

1) гостовања филмских, позоришних, књижевних, 

музичких, ликовних и других уметника;  
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2) одржавању различитих културно-уметничких 

активности у домовима културе у руралним и 

периурбаним насељима. 

В/2.8. 
Подршка организовању научно-образовних садржаја 

намењених деци и омладини; 

В/2.9. 

Подршка организовању различитих 

манифестација/догађаја, фестивала (као што су на пр. 

„Дани Лајковца“) и сл.; 

В/2.10. 

 

 

 

Реконструкција, адаптација, опремање:  

1) Спортске хале у Лајковцу;  

2) Рекреативне инфрастуктуре у руралним насељима;  

3) Мањих спортских дворана у већим руралним 

насељима;  

4) Спортских објеката;  терена;  

5) Изградња спортских комплекса на отвореном (тениски 

терени, терени за мали фудбал, кошарку, одбојку, 

рукомет, стрелишта, ловишта) и сл.;  

-  Број спортских објеката; 
 

-  Број спортских терена. 
 

-  Опремљеност спортских 

објеката/терена. 

 

Мера В/3. Унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима 
Шифра 

активно-

сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/3.1. 

Изградња/опремање/модернизација објеката за прераду 

пољопривредних производа на сектору пољопривредних 

газдинстава (породична пољопривредна газдинства, 

задруге, МСПП): капацитети за прераду млека; воћа и 

поврћа, меса, прерада других пољопривредних 

производа и сл.; 

- Број пољопривредних 

газдинстава са другим 

профитабилним 

активностима. 

- Број капацитета прераде 

пољопривредних производа.  

В/3.2. 

Развој руралног, ловног туризма и туризма догађаја, као и 

осталих перспектиних видова туризма укључује:  

1) Адаптација/реконструкција/уређење/техничко 

опремање постојећих утоститељских објеката за 

смештај и исхрану на читавој територији општине 

Лајковац; 

2) Изградња и опремање угоститељско-туристичких 

објеката на пољопривредним газдинствима (сеоски 

смештајни капацитети са традиционалном 

угоститељском понудом – смештајном, ресторанском – 

традиционалном кулинарском и др.);  

3) Изградња/реконструкција и опремање ловачких домова 

и подршка ловачким удружењима; инфраструктурно 

уређење ловишта (чеке, хранилишта, видиковци и сл.);  

4) Подршка организовању туристичко-пољопривредних 

манифестација и изложби и сл;  

5) Едукација локалног становништва о значају и улози 

руралног туризма за унапређење руралне 

непољопривредне економије општине Лајковац и  

малих породичних газдинстава сл. 

- Број пољопривредних 

газдинстава која су укључена 

у рурални, манифестациони 

ловни и остале перспективне 

видове туризма; 
 

- Број туристичких 

манифестација/догађаја; 
 

- Број туриста/посетилаца 

(доласци); 
 

- Број остварених туристичких 

ноћења; 
 

- Остварени туристички 

промет. 

В/3.3. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за 

обављање традиционалних заната (грнчарски, корпарски, 

ковачки, опанчарски занати, традиционално прављење 

буради за ракију и вино итд.) и народне радиности 

(везење, плетење, хеклање, израда сувенира и друге 

народне рукотворине) на сектору пољопривредних 

газдинстава, а у циљу очувања традиционалних знања и 

- Број лица која се баве старим 

занатима; 

- Број лица у области у области 

народне радиности; 

- Квантитет и кваалитет 

народних рукотворина; 

- Укључивање у европске 
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културног наслеђа;  пројекте у домену културне 

баштине (број пројеката). 

В/3.4. 

Изградња и опремање продајних места и маркетиншка 

подршка за директну продају пољопривредних и 

традиционалних занатских производа и сувенира, у 

појединачном или удруженом интересу произвођача 

(етно-продавнице, киосци  са оваквом врстом робе и сл.). 

- Број продајних објеката (етно 

продавница). 

В/3.5. 

 

Инвестиције у области обраде дрвета: производња дрвне 

грађе; ситне дрвне галантерије, дрвене амбалаже за 

пољопривредне производе и сл. 

- Број пољопривредних 

газдинстава у области 

прераде дрвета. 

В/3.6. 

Улагања инфрастуруктуру постјећег рибњака и подизање 

нових рибњака, као и перманентна подршка 

газдинствима у производњи јестиве рибе; 

- Број пољопривредних 

газдинстава која се баве 

узгојем рибе у рибњацима. 

В/3.7. 

 

Подршка Општине, одговарајуће регионално-развојне 

агенције и пољопривредних стручних служби сектору 

МСПП у развоју и маркетингу различитих 

непољопривредних активности у руралним и 

периурбарним подручјима 

- Број регистрованих МСПП у 

руралним и периурбаним 

подручјима 

 

 

Мера В/4. Подршка младима у руралним и периурбаним насељима 
Шифра 

активно-

сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/4.1.  

Почетна помоћ за покретање пословања (за обављање 

пољопривредних или/и непољопривредних активности) 

за младе пољопривреднике и развој и јачање њихових 

пољопривредних газдинстава. 

- Број носилаца 

пољопривредних газдинстава 

млађих од 40 година.  

- Миграције становништва на 

релацији село-град.  

- Демографски трендови. 

- Смањење руралног 

сиромаштва. 

В/4.2. Почетна помоћ женама за покретање пословања;  

- Смањење миграције 

становништва на релацији 

село-град.  

- Позитивни демографски 

трендови. 

- Смањење руралног 

сиромаштва и сл. 
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Мера В/5. Увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком географског порекла и брендирање 

пољопривредних производа 
Шифра 

активно

-сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/5.1. 

Подршка произвођачима пољопривредних производа у 

процесу заштите географског порекла производа и 

добијању ознака географског порекла 

- Број производа са ознакама 

географског порекла. 

- Број производа са 

традиционалном ознаком. 

- Производња вина са ознаком 

географског порекла 

„Београд“. 

- Површина винограда са 

сортама грожђа за 

производњу вина са 

географским пореклом (ха).  

В/5.3. 

Подршка произвођачима у производњи традиционалних 

гастрономских специјалитета (јела по традиционалном 

рецепту или од традиционалних састојака) и добијању 

традиционалне ознаке; 

В/5.4. 

Подршка удружењима / земљорадничким задругама / 

пољопривредним газдинствима за увођење система 

квалитета: подршка у процесима имплементације и 

сертификације система безбедности и квалитета хране 

(GlobalGap, HACCP); 

- Број пољопривредних 

газдинстава (прередних 

капацитета) са уведеним 

стандардима квалитета и 

безбедности хране.  

В/5.5. 

Подршка брендирању производа и региона и промоцији 

локалних производа: развој пољопривредно-

прехрамбених брендова и одржавање Интернет портала о 

локалним брендовима; промоција локалних производа 

кроз наставак суфинасирања сајмова и пољопривредно 

туристичких манифестација; успостављање 

локалног/регионалног знака квалитета за одређене 

пољопривредне производе; стимулисање потрошње 

локалних производа у школама, вртићима, фабрикама на 

подручју општине Лајковац и сл. 

- Број брендираних производа; 
 

- Број пољопривредно 

туристичких манифестација 

за промоцију локалних 

производа. 

 

 

Мера В/6. Трансфер знања и развој саветодавства за потребе пољопривредних 

газдинстава и сеоског становништва 
Шифра 

активно-

сти 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/6.1. 
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина 

и показне активности; 

- Одржане обуке, радионице, 

предавања (са примерима 

добре праксе). 

- Демонстрациони центри. 

- Студијске посете 

пољопривредника сајмовима 

и успешним пољопривредним 

произвођачима у земљи и 

иностранству.  

- Број организованих 

манифестација, сајмова, 

изложби. 

В/6.2. 
Информативне активности: сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања; 
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Мера В/7. Унапређење институционалног оквира развоја пољопривреде и руралних 

и периурбаних подручја и регионална сарадња 
Шифра 

активно-

сности 

Листа потенцијалних активности Индикатори 

В/7.1. 
Формирање Центра (иновационог центра) за 

пољопривреду и рурални развој општине Лајковац. 

формиран Центар за 

пољопривреду и рурални развој 

општине Лајковац. 

В/7.2. 
Формирање лабораторије за узорковање и 

испитивање квалитета земљишта у оквиру Центра; 

број датих узорака за агрохемијску 

анализу земљишта. 

 

Извештаји агрохемијских анализа 

о плодности и осталим 

параметрима квалитета 

пољопривредног земљишта. 

В/7.3. 

Учествовање формираног Центра у пројектима 

међуопштинске и међурегионалне сарадње за 

унапређење социо-економског развоја и размена 

најбољих пракси;  

број ЈЛС/региона са 

успостављеном сарадњом. 

В/7.4. 

Активности формираног Центра у области:  

1) Прикупљања тржишних информација везаних за 

пољопривредни и рурални развој Општине;  

2) Пружања тржишних и свих других потребних 

информација пољопривредним газдинствима 

(укључујући и подршку пољопривреднима у 

припреми конкурсне документације, изради 

бизнис планова, регистрацији газдинства и сл.);  

3) Подршка корисницима ИПАРД мера (помоћ у 

припреми документације, изради бизнис 

планова);  

4) Припрема и ажурирања планске и техничке 

документације; и сл. 

- број задатака, активности Центра. 

В/7.5. 

Активности Центра у:  

1) Организовању локалних акционих група (ЛАГ) и 

других локалних партнерстава (везаних за 

промоцију локалних вредности и производа,  

2) Унапређење социјалног статуса руралног 

становништва,  

3) Решавање друштвене искључености и сл.)  

4) Афирмацији „LEADER“ приступа руралном 

развоју („bоttоm-up“ приступ); 

- формиране ЛАГ. 

 

- број иницијатива за рурални 

развој покренутих са нивоа 

привредника, предузетника, 

пољопривредних газдинстава, 

НВО, удружења и сл. 
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VI ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МЕРА У 

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 
 

Због повољних природних услова Република Србија се сврстава у групу земаља код 

којих је пољопривреда главна делатност привреде. Међутим, начин финансирања 

пољопривреде није био одговарајући иако се временом мењао. Аграрни буџет није био 

довољан ни за просту репродукцију а камоли за акумулацију средстава ради улагања у 

проширење производње. Последица недовољне финансијске подршке пољопривреди 

данас има за последицу неконкурентност и нетржишност пољопривреде и 

пољопривредно-прехрамбених производа. 

 

Финансирање циљева и мера развоја пољопривреде и руралних подручја општине 

Лајковац по приоритетним подручјима у наредном периоду зависиће од бројних фактора: 

макроекономске и политичке стабилности, висине буџетских средстава опредељених 

пољопривреди и развоју руралних подручја са нивоа Републике и Општине, 

доступношћу и висином ИПАРД средстава и сл. Генерално, финансирање пољопривреде 

и руралног развоја у будућем периоду може се реализовати из следећих извора:  

 Буџетска средства Републике; 

 Средства општине Лајковац; 

 Финансијска помоћ ЕУ 2014-2020 (ИПАРД II програм); 

 Остали извори финансирања (кредитни извори, донаторска средства и сл.). 

 

6.1. Буџетска средства Републике и Општине 

 

Буџетска средства Републике опредељена унапређењу пољопривреде и развоју 

руралних подручја. Подстицаји из националног буџета намењених МПЗЖС уређују се 

Законом о буџету који се доносе у текућој за следећу годину, као и Законом о изменама и 

допунама закона о буџету који се објављује у години реализације средстава. Такође, 

користи се и Закон о подстицајима и Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју. У оквиру ових средстава најважнији су буџетски трансфери 

опредељени МПЗЖС тј. Управи за аграрна плаћања. Законом о буџету Републике Србије 

за 2016. годину (Службени гласник РС, број 103/2015) за МПЗЖС (Управу за аграрна 

плаћања) опредељен је износ од 24,2 млрд. динара, а ова средства се највећим делом 

расподељују за потребе директних плаћања (око 20,4 млрд. динара). За реализацију мера 

руралног развоја опредељено je 2,9 млрд. динара (у оквиру ових средстава очекује се и 

прилив од око 666 мил. динара из средстава финансијске помоћи ЕУ за финансирање 

ИПАРД мера). 

 

Међутим, удео средстава намењених развоју пољопривреде зависиће и од учешћа 

финансијских средстава намењених другим министарствима који непосредно доприносе 

руралном развоју: Министарство грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре; 

Министарство рударства и енергетике; Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања; Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја; Министарство здравља; Министарство културе и 

информисања; Министарство омладине и спорта и сл. 

 

У наредним годинама буџетска подршка пољопривреди и руралном развоју зависиће 

од: а) преговора придруживања Србије ЕУ; б) могућности коришћења претприступних 
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и приступних средстава из ЕУ фондова; в) процента раста БДП-а; г) годишњег 

финансијског плана подршке пољопривреди. У националном буџету, у разделу који је 

намењен пољопривреди и руралном развоју, требало би повећати издвајања за директна 

плаћања, као и укупну подршку руралном развоју кроз јачање конкурентности 

пољопривредних газдинстава. 

 

Буџетска средства општине Лајковац опредељена унапређењу пољопривреде и 

развоју руралних подручја. Најзначајнија средства за унапређење руралног развоја 

опредељују се на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за територију општине Лајковац
60

. Поред тога, 

развој руралних подручја зависи и од буџетских средстава Општине која се опредељују 

за реализацију других програма: комунална делатност, локални економски развој, 

развој туризма, заштита животне средине, путна инфраструктура, сви нивои 

образовања, социјална и дечја заштита, примарна здравствена заштита, развој културе и 

спорта. Развој ових активности доприноси унапређењу квалитета живота у руралним 

подручјима кроз већу доступност поменутих услуга становницима ових подручја. У 

наредном периоду потребно је да општина Лајковац унапреди сарадњу са 

међународним агенцијама и фондовима (посебно фондовима ЕУ) како би се обезбедила 

неопходна финансијска подршка за реализацију предложених мера Ревизије стратегије. 

 

6.2. Претприступна помоћ ЕУ за рурални развој 

 

С обзиром да је Србија добила статус кандидата за чланство у ЕУ стекла је могућност 

да користи средства претприступног фонда ЕУ за рурални развој (ИПАРД II), што је у 

складу са националним документом „ИПАРД програм за Републику Србију за период 

2014-2020.“ (Службени гласник РС, број 30/2016). 

 

Очекивана помоћ из претприступних фондова ЕУ за рурални развој за Републику Србију 

у периоду 2014-2020. износи 175.000.000 евра, уз национални допринос од 54.970.588 

евра (укупна јавна помоћ износи 229.970.588 евра) и приватни допринос од 163.101.880 

евра. У 2016. години за реализацију мера руралног развоја опредељен је износ од око 2,9 

млрд. динара, а у оквиру ових средстава очекује се и 666 мил. динара из средстава 

финансијске помоћи ЕУ за финансирање ИПАРД мера (ова средства ће се расподељивати 

путем конкурса у складу са документом ИПАРД програм за Србију 2014-2020). 

 

ИПАРД програмом обезбеђују се средства за реализацију шест мера руралног развоја:  

1. инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;  

2. инвестиције у физичку имовину ради прераде и маркетинга пољопривредних 

производа и производа рибарства;  

3. агро–еколошко–климатске мере и мере органске производње;  

4. диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (подршка 

инвестицијама у рурални туризам);  

5. спровођење локалних стратегија руралног развоја–LEADER приступ
61

;  

                                                 
60Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС, број 10/2013, 

142/2014 и 103/2015) дата је могућност ЈЛС да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за своју територију, а средства се обезбеђују у буџету ЈЛС, на 

основу усвојених одлука о буџету од стране Скупштине ЈЛС. 
61Агро-еколошко-климатске мере и мере органске производње, као и спровођење локалних стратегија 

руралног развоја– LEADER приступ, уводиће се у каснијој фази примене ИПАРД програма. 
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6. техничка помоћ.  

 

Највећи проценат ЕУ подршке опредељује се за прве две мере
62

, а у циљу унапређења 

конкурентности пољопривредно–прехрамбеног сектора и усклађивања са ветеринарским и 

фитосанитарним, еколошким и стандардима безбедности хране ЕУ.  

 

У наредном периоду неопходно је усагласити националну политику руралног развоја са 

стандардима ЕУ и спровести акредитацију ИПАРД активности у оквиру програма. 

 

6.3. Остали извори финансирања 

 

Фонд за развој Републике Србије. Право на коришћење средстава Фонда (кредити и 

гаранције Фонда) имају предузетници и предузећа (мала, средња и велика предузећа), а 

приоритет у коришћењу средстава Фонда имају: улагања у прерађивачке капацитете из 

области пољопривреде, програми примарне пољопривредне производње и прераде; 

програми којима се подстиче заштита животне средине и експолоатација ОИЕ; 

програми предузетника усмерени на нова запошљавања, раст извоза и сл. 

 

Банкарски кредити. Пољопривредници су приморани да користе екстерне изворе 

финансирања с обзиром да нису у могућности да улагања у пољопривреду спроводе 

сопственим финансијским средствима. Један од потенцијалних видова финансирања је 

коришћење банкарских кредита. Међутим, услови кредитирања су често неповољни 

(високе каматне стопе, неповољни рокови отплате, неповољни услови обезбеђења 

кредита и сл.), због чега је важна подршка коју општина Лајковац пружа 

пољопривредницима, а која се односи на суфинансирање камата за одобрене 

пољопривредне кредите. 

 

Средства јавних предузећа. Финансијска средства великих јавних предузећа (и чији је 

оснивач Република Србија) улажу се у домену инфраструктурног развоја руралних 

подручја, заштите животне средине и сл. 

 

Међународни извори финансирања. Подршку (финансијску, кредитну, донаторску) за 

финансирање пољопривреде и руралног развоја обезбеђују и бројне међународне 

финансијске институције, организације и фондови, иностране владе, агенције, као што су:  

 Немачка развојна банка (KfW), која у сарадњи са нашим банкама обезбеђује 

повољне кредите и одобрава зајмове за финансирање пољопривреде, енергетске 

ефикасности, обновљиве енергије и општинске инфраструктуре;  

 Немачка организација за техничку сарадњу (GIZ);  

 Агенција САД за међународни развој (USAID), која јача капацитете општина за 

стимулисање економског развоја на локалном нивоу и унапређује конкурентност 

приватног сектора, посебно у економски неразвијеним областима;  

 FAO (Организација УН за храну и пољопривреду). 

 

 

 

 

 

                                                 
62У 2020. години за прве две мере опредељује се 80% укупног доприноса ЕУ. 
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VII ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, ЕВАЛУАЦИЈА И НАДЗОР  

 
7.1. Имплементација  

 

Имплементација значајног развојног и дугорочног документа, попут Стратегије 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац за период 2016-2025. године (у даљем 

тексту: Стратегија) представља веома сложен и одговоран задатак, јер подразумева учешће 

већег броја директних и индиректних субјеката, захтева координацију и синергију 

многобројних активности, њихову контролу и сл. 

 

Стратегију је потребно да усвоји Скупштина општине Лајковац, која има и кључну 

надлежност у процесу њене имплементације, а посредством Општинске управе, у оквиру 

које је организован већи број организационих јединица, одељења и служби. Улога 

Скупштине општине и Општинске управе Лајковац у процесу имплементације 

Стратегије је вишеструка: 

 Посредством доношења и реализације годишњих програма за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине 

Лајковац
63

, као и годишњих програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац, који морају бити 

усклађени са правцима развоја и циљевима датим у Стратегији, Општина даје пуну 

подршку остваривању визије и дефинисаних циљева Стратегије; 

 Рад јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Лајковац директно доприноси реализацији циљева Стратегије, односно њеној 

имплементацији. Наиме, уз финансијску и стручну помоћ са републичког нивоа, рад 

ових предузећа кроз инвестиције у изградњу, реконструкцију и модернизацију 

физичке инфраструктуре, попут комуналне и саобраћајне, али и социјалне 

инфраструктуре, као што су предшколско васпитање, образовање, здравствена 

заштита, култура, спорт, итд., доприноси унапређењу квалитета живота у руралним и 

пери-урбаним подручјима, односно вишем квалитету и већој доступности свих врста 

услуга становницима ових подручја;   

 Општинска управа, преко одговарајућих одељења и одсека
64

, a уз јачање 

административно-техничких и организационих капацитета, требало би да у 

процесу имплементације Стратегије мобилише све релевантне и заинтересоване 

стране за одређене развојне пројекте у домену развоја пољопривреде и руралних 

подручја, затим да сазива састанке, координира сарадњу и размену информација, 

података и неопходних докумената, пружа подршку у припреми бизнис планова и 

пројектне документације, као и другу врсту помоћи заинтересованим субјектима у 

планирању и реализацији развојних пројеката. Такође, Општинска управа требало 

би да обезбеди синергију свих институција, јавних предузећа, као и развојних 

политика које имају додирних тачака са пољопривредним ресурсима и руралним 

подручјима.  

 

                                                 
63 Систем прописаних услова, документације и одобравања средстава из буџета општине Лајковац  за потребе 

реализовања пољопривредне политике и политике руралног развоја јасно је утврђен, примењује се у 

потпуности, као и систем надзора и контроле одобрених средстава, који се врши у складу са проценама, 

путем добијања информација са терена и сл., што све резултира строго наменским коришћењем буџетских 

средстава. 
64 Одeљење за општу управу и друштвене делатности, Одељење за привреду и имовинско-правне послове, 

Одељење за комуналне, стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Одељење за буџет и 

финансије, и сл. 
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Остваривање визије, као и стратешког циља и оперативних циљева развоја пољопривреде и 

руралног развоја општине Лајковац, зависи и од многобројних фактора, али и улоге 

различитих субјеката, привредно-политичких структура и органа у систему државне управе, 

који се наводе у наставку:  

 Значајну улогу у имплементацији Стратегије требало би да имају конкретни 

економски субјекти: мала и средња предузећа и предузетници, породична 

пољопривредна газдинства, удружења пољопривредника, задруге и кластери, 

односно пољопривредни произвођачи који су инвестиционо опредељени да развијају 

сопствено пољопривредно газдинство и ефикасно користе постојеће економске 

капацитете, људске ресурсе и природне потенцијале. Међу овим газдинствима, свакако, 

издвојиће се и она газдинства која ће проширивати развојну делатност заснивањем 

мањих прерађивачких капацитета, затим улагањем у развој руралног туризма, као и 

других услуга у руралним подручјима. Посебну улогу у реализацији Стратегије требало 

би да имају и инвеститори веће економске снаге (привредна друштва), које би требало 

идентификовати и анимирати. Они би могли да улажу у поједине облике примарне 

пољопривредне производње - ратарство (посебно, семенска и расадничка производња), 

повртарство и сточарство, затим у прерађивачке капацитете засноване на тој 

производњи, односно капацитете прехрамбене индустрије. Могућност коришћења 

финансијских средстава из „IPARD II“ програма Републике Србије може дати подршку 

овим економским субјектима у будућим инвестиционим улагањима, а истовремено 

може подстаћи удруживање и укрупњавање произвођача кроз формирање нових 

задруга, малих и средњих предузећа, и сл.;  

 Програми и активности Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине и других министарстава и органа у систему државне управе, а који се 

односе на подршку развоју пољопривреде и руралних подручја кроз развој 

инфраструктуре, диверсификацију економске активности, заштиту животне средине 

и сл. Изузетно су значајне активности Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине у контексту обезбеђивања предвидиве и стимулативне подршке 

развоју руралних подручја, као и институционалног уређења сектора пољопривреде 

и руралног развоја у складу са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Наиме, 

у поступку припрема за чланство у ЕУ, наша земља има обавезу прилагођавања 

своје политике и законодавства комплексном европском моделу пољопривреде и 

руралног развоја, и у том контексту, велики број закона и прописа је већ усвојен, 

мада је њихова ефикасна примена још увек у раној фази. Основ за даља усклађивања 

биће законодавство ЕУ, уз наставак обуке и усавршавања администрације, 

предузетника, пољопривредника и свих других актера за имплементацију ове веома 

захтевне легислативе (Службени гласник РС, број 85/14); 

 Активности јавних предузећа чији је оснивач Република Србија („Електропривреда 

Србије“, „Електромрежа Србије“, ПТТ саобраћаја „Србија“, „Србијашуме“, „Путеви 

Србије“, „Србијагас“, ЈВП „Србијаводе“ и сл.) и других друштвено одговорних 

компанија, у домену инвестиција у инфраструктурни развој руралних подручја, 

укључујући и заштиту животне средине, очување културно-историјског наслеђа и сл.;  

 Подршку у процесу имплементације Стратегије требало би да пружи и 

пољопривредна саветодавна и стручна служба „Ваљево“, агенција за 

регионални развој општина колубарског округа „АРРОКО“, али и Стална 

конференција градова и општина из Београда као невладина и непрофитна 

национална асоцијација локалних власти у нашој земљи, укључујући и друге 

релевантне институције и организације за подршку. 
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Веома значајну улогу у процесу имплементације Стратегије требало би да има примена 

„LIDER“ приступа руралном развоју, кроз формирање локалних акционих група и других 

локалних партнерстава, везаних за промоцију локалних вредности и производа, 

унапређење квалитета живота руралног становништва и сл., и подршку „bottom-up“ 

развојним иницијативама, односно иницијативама за развој пољопривреде и руралних 

подручја које долазе од грађана, удружења, невладиних организација, предузетника, 

привредника, породичних пољопривредних газдинстава, задруга и других заинтересованих 

група.  

 

Да би се Стратегија успешно спроводила, лакше идентификовала стратешка развојна 

опредељења у домену пољопривреде и руралног развоја, поједноставила размена идеја и 

најбољих примера из праксе, као и обезбедило рационално коришћење постојећих ресурса 

попут физичких, људских и природних, потребно је да Општинска управа Лајковац 

формира компетентно, ауторативно и саветодавно тело - Савет за реализацију 

Стратегије, које би имало одговорност за њену реализацију и успостављање умрежавања, 

синергије и координације између различитих учесника у развоју пољопривреде и руралних 

подручја. Савет, односно радну групу задужену за оперативно управљање спровођењем 

Стратегије, од њеног усвајања, па до одлучивања о неопходним корективним мерама, 

требало би да чине компетентни и стручни представници: 

 Општинске управе Лајковац, односно одговарајућих одељења и одсека;  

 Јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач општина Лајковац;  

 Земљорадничких задруга; 

 Сектора малих и средњих предузећа и предузетника; 

 Породичних пољопривредних газдинстава; 

 Организација цивилног друштва, невладиних организација, удружења пољопривредника, 

жена, занатлија и сл.; 

 Институција за подршку, попут пољопривредне саветодавне и стручне службе 

„Ваљево“, агенције за регионални развој општина колубарског округа „АРРОКО“, 

Сталне конференције градова и општина из Београда, научно-истраживачких 

институција и организације и сл. 

 

Имплементација Стратегије у значајној мери зависиће и од обезбеђене макроекономске и 

политичке стабилности у земљи, предвидиве подршке пољопривреди из националног 

буџета и поштовања владавине права, како би сви релевантни субјекти у сектору 

пољопривреде и руралним подручјима могли да остваре стабилан и конкурентан доходак у 

односу на друге области привреде и/или урбана подручја. За већину мера и активности у 

домену развоја пољопривреде и руралног развоја потребно је да пољопривредна газдинства, 

предузетници, задруге и други субјекти, као корисници финансијских средстава, поднесу 

одговарајући бизнис план или пројекат о економској оправданости, односно одрживости 

улагања. С тим у вези, на макро, али и микро развојном нивоу неопходно је креирати 

одговарајући амбијент који ће бити предвидив с аспекта ефикасног и рационалног 

одлучивања, уз минималне ризике, и стимулативан за активирање различитих 

предузетничких иницијатива у области развоја пољопривреде и руралног развоја.  

 

 

7.2. Евалуација и надзор  

 

Основни циљ евалуације је праћење ефикасности имплементације Стратегије и употребе 

расположивих развојних ресурса, односно провера напретка у реализацији постављеног 

стратешког циља и оперативних циљева у Стратегији. Евалуација има више функција 
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(Службени гласник РС, број 85/14): (а) процена напретка предвиђених активности; (б) 

процена релевантности, ефикасности и одрживости; (в) давање инпута за прилагођавање 

у деловима где је то потребно, како би се обезбедило остваривање циљева; (г) анализа 

разлика између очекиваних и коначних резултата; (д) дисеминација остварених резултата 

широј јавности. 

 

Евалуација се реализује праћењем одговарајућих индикатора (показатеља доприноса)
65

, 

који су дати за сваку предложену активност у оквиру 3 приоритетна подручја деловања 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац (напомена: 

индикатори су дати у глави V):  

1) за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета у пољопривредној 

производњи и преради и маркетингу пољопривредних производа (приоритетно 

подручје А),  

2) одрживи рурални развој (приоритетно подручје Б) и 

3) унапређење руралне економије (приоритетно подручје В).  

 

Праћењем ових индикатора мере се резултати и утицај Стратегије на промене у кључним 

подручјима деловања пољопривредне политике и политике руралног развоја, а овим 

процесом се, између осталог, обезбеђује да се на време предузму неопходна прилагођавања 

услед новонасталих околности. Индикаторима за евалуацију Стратегије требало би да се 

процењују њене следеће карактеристике: (а) релевантност у смислу примерености у 

задовољавању приоритетних развојних потреба, односно решавању кључних развојних 

проблема, (б) ефикасност у смислу достизања вредности аутпута која превазилази вредност 

уложених инпута, и (в) одрживост у смислу оправданости постојања постављених циљева, 

решења и активности у дугорочној перспективи и условима деловања различитих ризика и 

неизвесности (Службени гласник РС, број 85/14).  

 

Евалуација имплементације Стратегије кроз „cost-benefit“ анализу, односно анализу 

утрошених финансијских средстава и остварених користи на терену од примене 

појединачних мера и активности, је од изузетног значаја за креирање одговарајућих 

годишњих програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја на нивоу општине Лајковац. Наиме, праћење ефеката примењених мера и 

активности резултира одлуком да ли да се са неком од њих настави у будућности или не.  

 

Надзор се заснива на два кључна елемента. То су: (а) доступност информација и                   

(б) систем прикупљања података, који подразумева креирање одговарајуће системске 

базе података, као интегралног елемента коначног годишњег извештаја о извршеном 

надзору. Све информације у вези са системом надзора требало би да буду укључене у 

посебно формирану базу података, која је наменског карактера. Надзор над процесом 

евалуације требало би да спроводи одговарајуће тело, односно радна група, коју би 

формирала Општинска управа Лајковац, а уз подршку чланова Савета за реализацију 

Стратегије.  

 

                                                 
65  Данас постоје обимне листе стандардизованих индикатора за праћење различитих врста интервенција у области 

пољопривреде и руралног развоја, али су индикатори у многим случајевима врло непрактични и тешко их је обрачунати 

или установити. Поред тога, често не постоји могућност да се обезбеди неопходна прецизност и динамика извештавања, 

што овакве индикаторе чини неупотребљивим. Ово је посебно специфично за пољопривреду, где се многе значајне 

појаве не могу благовремено или са довољно поузданости регистровати (Службени гласник РС, број 85/14). 
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Табела 1. Основни макроекономски индикатори 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. 2015. 

I 

2016. 

Апр. 

2016. 

Реални раст БДП-а (у %)1) 5,4 -3,1 0,6 1,4 -1,0 2,6 -1,8 0,74 3,5 

 Потрошачке цене (у % у 

односу на исти месец 

претходне године)2) 

8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 2,2 1,7 1,5 0,6 0,4 

Девизне резерве НБС  

(у млн евра) 
8.162 10.602 10.002 12.058 10.915 11.189 9.907 10.378 9.501 9.338 

Извоз робе и услуга (у млн 

евра)3) 
9.583 8.043 9.515 11.145 11.469 13.937 14.451 15.618 3.945 1.442 

      - стопа раста у % у   

односу на претходну годину 
18,2 -16,1 18,3 17,1 2,9 21,5 3,7 8,1 11,8 11,3 

Увоз робе и услуга (у млн 

евра)3) 
18.267 13.099 14.244 16.487 16.992 17.782 18.096 18.899 4.515 1.619 

      - стопа раста у % у 

односу на претходну годину 
18,1 -28,3 8,7 15,7 3,1 4,7 1,8 4,4 1,7 4,0 

Текући рачун платног 

биланса3)            

(у млн евра) -7.125 -2.032 -2.037 -3.656 -3.671 -2.098 -1.985 -1577 -248 -51 

 у % БДП-а -21,1 -6,6 -6,8 -10,9 -11,6 -6,1 -6,0 -4,8 -3,3  - 

Незапосленост по Aнкети (у 

%) 
13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,1 19,2⁷⁾ 17,7 19,0 

 

Зараде  

(просечне за период, у 

еврима) 

400,5 337,4 330,1 372,5 364,5 388,6 379,3 368,0 353,7 401,6 

Републички буџетски 

суфицит/дефицит 

(у % БДП-а)4)  

-1,7 -3,2 -3,4 -4,0 -5,9 -5,2 -6,3 -2,9 -1,0 
 

Консолидовани фискални 

резултат  

(у % БДП-а)4)  

-2,6 -4,4 -4,6 -4,8 -6,8 -5,5 -6,6 -3,8 -1,7 
 

Јавни дуг Републике Србије 

(централни ниво државе, у 

% БДП-а) 

28,3 32,8 41,8 45,4 56,2 59,6 70,4 75,9 74,9 74,1 

Курс динара према долару 

(просек у периоду) 
55,76 67,47 77,91 73,34 88,12 85,17 88,54 108,85 111,37 108,33 

Курс динара према долару 

(крај периода) 
62,90 66,73 79,28 80,87 86,18 83,13 99,46 111,25 108,60 108,15 

Курс динара према евру 

(просек у периоду) 
81,44 93,95 103,04 101,95 113,13 113,14 117,31 120,73 122,87 122,81 

Курс динара према евру 

(крај периода) 
88,60 95,89 105,50 104,64 113,72 114,64 120,96 121,63 122,92 122,62 

МЕМОРАНДУМ:           
БДП (у млн евра)5) 33.705 30.655 29.766 33.424 31.683 34.263 33.319 32.908 7.498 

 1) У сталним ценама претходне године. 
2) Цене на мало до 2006. године. 
3) Од 1. јануара 2010. РЗС региструје извоз и увоз према општем систему трговине, који представља 

шири концепт и обухвата сву робу која улази на економску територију земље или је напушта, са 

изузетком робе која је у транзиту. 
4) Консолидовани (од 2005) и републички (од 2008) дефицит укључују плаћање активираних гаранција, 

докапитализације банака и преузимања дуга, према методологији ММФ-а. 
5) Према методологији ESA 2010. 
6) Процена НБС. 
7) Ревидирани подаци за 2014. и 2015. годину према новој методологији Анкете о радној снази. 

Напомене:  

1. Подаци су подложни кориговању према званичним изворима. 

2. Извор за податак о стопи незапослености је Анкета о радној снази РЗС-а. 

3. Извор за податак о јавном дугу је Министарствo финансија и НБС за процењени БДП  
 

 

 



 

 

 

 

Табела 2. Приказ утврђених клизишта, одрона и ерозије након поплава 2014. год. 

Насеље 
Захваћена 

површина м2 

Врста 

клизишта 

Насеље Захваћена 

површина 

Врста 

клизишта 

Степање 1000 плитко Ћелије 4200 дубоко 

Степање 1250 плитко Ћелије 60 површинско 

Степање  дубоко Пепељевац 600 одрон 

Словац 200 површинско Пепељевац 80 дубоко 

Словац 120 површинско Пепељевац 2000 
ерозија 

(одрон) 

Словац 60 површинско Пепељевац 50 плитко 

Ратковац  одрон Лајковац 120 површинско 

Придворица 2250 дубоко Лајковац  плитко 

Врачевић 300 плитко Лајковац  Урвински усек 

Врачевић 60 одрон Лајковац  
морфолошка 

уврина 

Доњи 

Лајковац 
20000 дубоко Лајковац  одрон 

Доњи 

Лајковац 
80 одрон Лајковац  слезање терена 

Ћелије 400 површинско Лајковац 200 клизиште 

Ћелије 150 површинско Лајковац 300 клизиште 

Програм заштите животне средине општине Лајковац (2015 – 2024) Сл. гласник општине Лајковац, бр.7, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Анекс 3. Минерални ресурси и обновљиви извори енергије 

 

Напомене: 

Најважнији правни акти у области ОИЕ у Републици Србији су: Закон о енергетици („Службени гласник 

РС”, бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12 и 124/12), Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13), Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије 

(„Службени гласник РС”, број 72/09), Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије 

коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије 

(„Службени гласник РС”, број 99/09), Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне 

енергије („Службени гласник РС”, број 8/13), Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног 

произвођача електричне енергије („Службени гласник РС”, број 8/13), Уредба о начину обрачуна и начину 

расподелe прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај овлашћених произвођача електричне 

енергије („Службени гласник РС”, број 8/13).  Најважнија стратешка документа у области ОИЕ у 

Републици Србији су: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015.(„Службени гласник РС”, број 

44/05), Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период 2007 

- 2012 („Службени гласник РС”, број 99/09), Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, број 17/09), Акциони план за биомасу 2010-2012 („Службени гласник РС”,број 

56/10), Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 53/2013).  

Могућности примене соларне енергије за наводњавање пољопривредних култура - у циљу анализе 

оправданости и одрживости примене соларне енергије у пољопривреди у току 2015. године урађена је 

Студија „Техно-економски аспекти примене обновљивих извора енергије и мобилних роботизованих 

соларних електро-генератора у пољопривреди“ у оквиру пројекта Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине. Ова студија је показала да је капацитет анализираног соларног генератора сасвим довољан 

да задовољи уобичајене захтеве корисника и потисне из употребе „прљаве“ конвенционалне агрегате за 

наводњавање на бензин и дизел гориво, да с обзиром да је уређај покретан/преносив, омогућава 

произвођачима да у току једног дана релативно лако поливају своје усеве на неколико удаљених локација, 

као и да је наводњавање електричном енергијом из соларног генератора вишеструко исплативије у односу на 

наводњавање помоћу пумпи које раде на фосилна горива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анекс 4. Заштита животне средине, биодиверзитета и предела  
 

Напомене: 

Најважнији правни акти у области заштите животне средине у Републици Србији су: 

 

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 - испр.), Закон о заштити 

животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 

43/2011 - одлука УС), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/2004 и 88/2010), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/2004 и 25/2015), Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/2004 и 36/2009), Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 

101/2015), Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и 

обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр. 113/2005, 

6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 - др. правилник и 25/2015 - др. Правилник). 

   

Ваздух - Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), Уредба о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“, бр. 71/2010 и 6/2011 - 

испр.), Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени 

гласник РС“, бр. 58/2011), Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013), Уредба о утврђивању зона и агломерација („Службени 

гласник РС“, бр. 58/2011 и 98/2012). 

    

Вода - Закон о водама (Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12), Уредба о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012), 

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), Уредба о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, бр. 35/2011), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса 

површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 

74/2011, Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 92/2008), Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС“, 23/94), Правилник о 

начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84), 

Правилник о хигијенској исправност воде за пиће (Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99).   

 

Земљиште - Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 

41/2009), Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 

деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010) 

 

Биодиверзитет - Закон о генетички модификованим организмима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009), 

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), Уредба о 

стављању под контролу коришћења промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/2005, 

45/2005 - испр., 22/2007, 38/2008 и 9/2010). 

  

Отпад - Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 i 88/2010), Закон о амбалажи и 

амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), Уредба о одлагању отпада на депоније 

(„Службени гласник РС“, бр. 92/2010), Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период од 

2015 до 2019. године („Службени гласник РС“, бр.144/2014), Правилник о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/2010), Правилник о управљању медицинским отпадом 

(„Службени гласник РС“, бр. 78/2010).   

  

Најважнија стратешка документа у области заштите животне средине у Републици Србији су: 

Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 

33/2012 од 15.4.2012. године),  Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 

2014-2024. године („Службени гласник РС“, бр. 85/2014),  Стратегија биолошке разноврсности Републике 

Србије за период 2011-2018. године („Службени гласник РС“, бр. 13/2011), Национални програм заштите 

животне средине („Службени гласник РС“, бр. 12/2010), Национална/ стратегија Републике Србије за 



 

 

апроксимацију у области животне средине („Службени гласник РС“, бр. 80/2011), Национална стратегија 

одрживог развоја („Службени гласник РС“, бр. 57/2008), Национална стратегија за укључивање Републике 

Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и 

шумарства („Сл. гласник РС“, бр. 8/2010), Акциони план за спорвођење националне стратегије одрживог 

развоја за период од 2011. до 2017. године („Службени гласник РС“, бр. 62/2011),  Стратегија развоја 

шумарства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 59/2006)  

 

Табела 3. Квалитет површинских вода (I-V класа/
1
)   

Параметар квалитета 
Колубара 

(профил Мислођин) 
Колубара (профил Бели Брод) 

pH I-IV I-IV 

Суспендоване честице III-V III-V 

Растворени кисеоник III II 

Засићеност кисеоником  I I 

БПК5 II II 

ХПК (бихроматна метода) III III 

ХПК (перманганатна метода) II I 

Укупни органски угљеник III III 

Укупан азот III III 

Нитрати  I I 

Нитрити  III III 

Амонијум јон III III 

Укупан фосфор III II 

Ортофосфати  III II 

Хлориди I I 

Сулфати  I I 

Укупна минерализација I I 

Електропроводљивост на 200C I I 

Арсен  III I 

Бор  I I 

Бакар  I-II I-II 

Цинк  I I 

Хром (укупни) I I 

Гвожђе (укупно) IV V 

Манган (укупни) III III 

Фенолна једињења III III 

Нафтни угљоводоници  I I 

Површински активне материје  I I 

/1 Iкласа – воде које се могу користити за снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом 

идезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

II класа - воде које припадају овој класи обезбеђују на основуграничних вредности елемената квалитета 

услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) имогу се користити у исте сврхе и 

под истим условима као и површинске воде које припадају класи I. 

III класа - воде које припадају овој класи обезбеђујуна основу граничних вредности елемената квалитета 

услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити за снабдевање водом за пиће уз претходни 

третман коагулацијом, флокулацијом,филтрацијом и дезинфекцијом,купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

IV класа – воде из ове класе могу се користи за снабдевање водом за пиће уз примену комбинацијепретходно 

наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне 

ирасхладне воде). 

V класа - воде које припадају овој класи не могу се користити ни уједну сврху. 

Извор: Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода 2014, Агенција за заштиту животне 

средине, децембар 2015. Година 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Број породичних пољопривредних газдинстaва према величини коришћеног 

пољопривредног земљишта у насељима општине Лајковац  

  Укупно 

Без 

земљ- 

ишта 

< 1 

ha 

1,01–

2 ha 

2,01–

5 ha 

5,01–

10 ha 

10,01–

20 ha 

20,01–

30 ha 

30,01–

50 ha 

50,01–

100 ha 

100,01 

ha < 

Просечно 

КПЗ по 

ППГ 

Лајковац 2570 16 541 551 931 409 101 14 5 2 
 

4 

Бајевац 176 
 

19 23 66 42 24 1 1 
  

5 

Боговађа 76 
 

29 28 18 1 
     

2 

Врачевић 240 
 

18 38 108 60 14 2 
   

5 

Доњи 

Лајковац 
104 

 
19 33 37 14 1 

    
3 

Јабучје 698 11 158 145 253 102 24 3 1 1 
 

3 

Лајковац 

(варош) 
62 

 
34 12 10 5 1 

    
2 

Лајковац 

(село) 
162 

 
47 39 49 22 5 

    
3 

Мали Борак 13 
 

3 5 5 
      

2 

Маркова 

Црква 
34 

 
8 4 15 7 

     
3 

Непричава 146 1 20 21 59 32 8 4 1 
  

5 

Пепељевац 164 1 28 33 70 25 6 
  

1 
 

4 

Придворица 58 
 

10 15 19 12 2 
    

3 

Ратковац 83 
 

6 19 42 16 
     

3 

Рубрибреза 137 
 

42 39 34 16 4 2 
   

3 

Скобаљ 48 
 

11 14 18 3 2 
    

3 

Словац 54 
 

10 12 25 7 
     

3 

Степање 105 1 18 17 38 20 7 2 2 
  

5 

Стрмово 69 
 

8 14 28 16 3 
    

4 

Ћелије 141 2 53 40 37 9 
     

2 

Извор: Интерни подаци РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табела 5. Површине под органском производњом у Србији у 2015. години 
Категорија  У периоду конверзије 

(ha) 

Сертификоване 

површине (ha) 
Укупно (ha) 

Житарице 2.069,05 2.182,89 4.251,94 

Индустријско биље 1.216,25 1.458,14 2.674,38 

Поврће 45,61 124,89 170,50 

Крмно биље 397,58 104,81 1.440,39 

Воће 1.291,13 1.603,98 2.895,10 

Лековито и ароматично биље 2,67 68,27 70,94 

Остало 1.844,55 50,39 1.894,93 

Укупно обрадиво земљиште 6.866,84 6.531,36 13.398,19 

Ливаде и пашњаци 802,63 1.097,19 1.899,83 

Укупна површина 7.669,47 7.628,55 15.298,02 

Извор: Дирекцијa за националне референтне лабораторије, МПЖЗС, 2015 

 

Табела 6. Органско сточарство у Србији у 2015. години 
 Период конверзије Органски статус Укупно 

Пчеле 2.033 471 2.504 

Живина 301 1.079 1.380 

Говеда 153 2.593 2.746 

Козе 569 1.117 1.686 

Коњи 128 90 218 

Магарци 4 16 20 

Свиње 132 100 232 

Овце 1.616 3.232 4.848 

Извор: Дирекцијa за националне референтне лабораторије МПЖЗС, 2015 

 

Табела 7. Пољопривредна механизација – бројно стање за ниво области и општине 

Лајковац, подаци по насељима 

Област/општина/насеље 
Једноосовински 

трактори 

Двоосовински 

трактори 

Универзални 

житни 

комбајни 

Силажни 

комбајни 

Остали 

комбајни 

Колубарска област 4.666 17.500 802 1.183 40 

Лајковац 341 1.631 94 48 4 

Бајевац 5 131 13 14 П 

Боговађа 20 29 П П П 

Врачевић 14 198 8 7 П 

Доњи Лајковац 4 71 П П П 

Јабучје 87 405 34 П П 

Лајковац (варош) 11 16 П П П 

Лајковац (село) 30 93 4 П П 

Мали Борак П/1 10 П П П 

Маркова Црква 6 21 П П П 

Непричава 17 112 8 П П 

Пепељевац 31 118 6 П П 

Придворица 6 35 П П П 

Ратковац 17 52 П П П 

Рубрибреза 26 66 П П П 

Скобаљ 6 26 П П П 

Словац 8 38 П П П 

Степање П 93 10 9 П 

Стрмово 26 55 П П П 

Ћелије 23 62 П П П 

Извор: Попис пољопривреде 2012, РЗС Србије.  

/1  У складу са Законом о званичној статистици и заштити индивидуалних података, поједини подаци у 

табелама за насеља са три или мање од три газдинства су сакривени односно приказани словом „П“. 



 

 

Табела 8. Пољопривредна механизација – удео машина старијих од десет година, подаци по насељима 
Област/ 

општина/ 

насеље 

Једноосовинскик 

трактори 

Двоосовински 

трактори 
Комбајни 

Берачи 

кукуруза 
Плугови Тањираче Дрљаче Сетвоспремачи Ротофреза 

Растурачи 

мин.ђ. 

Растурачи 

стајњака 
Сејалице Прскалице Приколице Косилице 

Колубарска 

област 
95,3 96,2 98,5 92,5 97,7 98,2 98,7 80,6 90,5 81,1 90,2 97,5 83,2 96,9 94,7 

Лајковац 92,7 96,8 98,9 94,4 97,0 98,5 98,8 82,6 87,9 75,9 85,7 95,9 76,3 96,5 93,5 

Бајевац 100,0 95,4 100,0 95,2 95,3 98,9 97,8 85,7 100,0 80,0 100,0 97,8 87,2 97,4 98,4 

Боговађа 85,0 96,6 0 100,0 100,0 94,7 100,0 0 100,0 50,0 0 100,0 85,7 100,0 81,3 

Врачевић 78,6 96,5 100,0 90,9 98,8 99,3 100,0 80,0 66,7 79,7 70,0 97,7 77,6 96,0 93,7 

Доњи 

Лајковац 
П/1 98,6 П 100,0 98,1 95,9 100,0 100,0 0 0 0 95,8 78,9 97,7 93,6 

Јабучје 96,6 97,3 97,1 95,8 98,5 99,0 100,0 88,2 100,0 80,4 0 94,8 81,5 98,7 94,2 

Лајковац 

(варош) 
81,8 93,8 П 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 80,0 100,0 100,0 77,8 100,0 69,2 

Лајковац 

(село) 
93,3 100,0 100,0 100,0 98,7 98,5 98,1 100,0 100,0 71,4 0 100,0 66,7 100,0 100,0 

Мали Борак П 100,0 П 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Маркова 

Црква 
100,0 95,2 П 50,0 94,4 100,0 100,0 0,0 0 66,7 0 83,3 100,0 100,0 91,7 

Непричава 88,2 94,6 100,0 92,3 96,6 98,7 98,6 100,0 100,0 83,3 100,0 85,2 73,3 85,5 90,2 

Пепељевац 93,5 97,5 100,0 92,3 94,7 95,4 90,4 75,0 66,7 48,6 100,0 97,4 72,7 94,7 92,7 

Придворица 100,0 100,0 П 75,0 100,0 100,0 94,4 100,0 0 46,2 0 100,0 54,5 90,9 94,7 

Ратковац 88,2 92,3 П 100,0 94,6 100,0 100,0 0,0 100,0 60,0 0 85,7 64,3 100,0 76,5 

Рубрибреза 100,0 98,5 П 100,0 95,1 98,2 97,1 66,7 0 75,0 100,0 100,0 56,5 84,2 91,0 

Скобаљ 100,0 96,2 П 100,0 92,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 100,0 

Словац 100,0 94,7 П 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 

Степање П 93,5 100,0 88,2 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 91,3 100,0 90,6 87,0 100,0 97,7 

Извор: Попис пољопривреде 2012, РЗС Србије. 

/1  У складу са Законом о званичној статистици и заштити индивидуалних података, поједини подаци у табелама за насеља са три или мање од три газдинства су 

сакривени односно приказани словом „П“. 
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2.9.2. Буџетска подршка са нивоа Републике 

 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник Републике 

Србије број 10/2013, 142/2014 и 103/2015) дефинише: врсте и начин подстицаја, као и услове за 

остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. Члан 3 поменутог Закона  

дефинише следеће врсте подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години: 

 Директна плаћања: (а) премија за млеко (7 дин/л) која се исплаћује квартално тј. у 

текућем кварталу за млеко испоручено у претходном кварталу уз обавезу да је лице 

предало најмање 3.000 л млека односно 1.500 л млека у подручјима са отежаним 

условима рада; (б) подстицаји за производњу представљају новчане вредности које се 

исплаћују по јединици мере: за посејану културу, вишегодишњи засада или грла стоке 

одговарајуће врсте; (в) регреси су новчани износи који се исплаћују за купљењу 

количину инпута за пољопривредну производњу и трошкове складиштења у јавним 

складиштима. 

 Подстицаји руралном развоју: (а) подстицаји за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета а све у циљу 

унапређења конкурентности и тржишног пословања појединац; (б) подстицаји за 

одрживи рурални развој исплаћују се за спровођење агроеколошких мера, органску 

производњу, очување биљних и животињских генетичких ресурса и сл.; (в) подстицаји 

за унапређење руралне економије намењени су за: унапређење и развој руралне 

инфраструкктуре, подршку непољопривредним активностима на селу, додавање 

вредности пољопривредним производима и увођење и сертификацију система 

безбедности и квалитета хране и сл.; (г) подстицаји за припрему и спровођење локалних 

стратегија руралног развоја; (д) подстицаји за подршку саветодавним и стручним 

пословима у пољопривреди. 

 Посебни подстицаји исплаћују се за: маркетинг-информационе системе у 

пољопривреди; успостављање и функционисање рачуноводственог система на 

пољопривредним газдинствима; спровођење научноистраживачких, развојних и 

иновативних пројеката у пољопривреди и сл. 

 Кредитна подршка огледа се у олакшаном приступу жељеном кредиту.  

 

Сходно Члану 5 овог Закона право на подстицаје имају пољопривредна газдинства и 

породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, ЈЛС као и друга лица и организације под тачно дефинисаним условима. 

 

Табела 9. Учешће субвенција у пољопривреди у укупним издацима буџета Републике 

Србије у периоду 2013-2016. година (у млрд. дин.)  
Опис 2013 2014 2015 2016 

Укупни расходи и издаци буџета 1.087,6 1.112,5 1.115,7 1.119,2 

Субвенције у пољопривреди 41,1 35,0 28,1 28,0 

Учешће (у %) 3,8 3,1 2,5 2,5 

Извор: Закон о буџету Републике Србије за период 2013-2016. година, Влада Републике Србије, Београд. 
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Табела 10. Структура подстицаја у пољопривреди у периоду 2013-2016. година (у хиљ. дин.) 

Врста подстицаја 

2013 2014 2015 2016 

Износ 

(мил. РСД) Учешће (%) 

Износ 

(мил. 

РСД) 

Учешће 

(%) 

Износ 

(мил. 

РСД) 

Учешће 

(%) 

Износ 

(мил. 

РСД) 

Учешће 

(%) 

Укупно (I+II+III+IV) 30.027,0 100,00 25.618,9 100,00 20.184,7 100,00 19.640,6 100,00 

I Директна плаћања 27.768,3 92,48 23.193,5 90,53 18.313,7 90,73 16.968,7 86,4 

1. Премија за млеко 4.400,0 15,85 3.000,0 12,93 3.400,0 18,57 3.400,0 20,0 

2. Основни подстицаји за биљну 

производњу 
10.500,0 37,81 8.500,0 36,65 2.720,5 14,85 3.525,7 20,8 

3. Подстицаји за квалитетна приплодна 

грла 
3.163,3 11,39 3.293,5 14,20 4.476,2 24,44 5.248,8 30,9 

4. Подстицаји за тов јунади, јагњади, јаради 

и свиња1 1.090,0 3,93 1.020,0 4,40 890,0 4,86 900,0 5,3 

5. Подстицаји за краве дојиље 30,0 0,11 10,0 0,04 50,0 0,27 20,0 0,1 

6. Подстицаји за кошнице пчела 200,0 0,72 230,0 0,99 230,0 1,26 320,0 1,9 

7. Подстицаји за производњу конзумне 

рибе 
65,0 0,23 30,0 0,13 43,0 0,23 28,0 0,2 

8. Регрес за гориво/ђубриво2 7.820,0 28,16 6.700,0 28,89 6.094,0 33,28 3.525,7 20,8 

9. Регрес за премију осигурања за усеве, 

плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 

животиње 

400,0 1,44 400,0 1,72 400,0 2,18 - - 

10. Регрес за трошкове складиштења у 

јавним складиштима 
100,0 0,36 10,0 0,04 10,0 0,05 0,5 0,003 

II Подстицаји мерама руралног развоја 1.202,7 4,01 955,4 3,73 841,0 4,17 1.839,3 9,4 

1. Инвестиције у поqопривреду за 

унапређење конкурентности и достизање 

стандарда квалитета 

752,7 62,58 784,0 82,06 684,0 81,33 1.206,6 65,6 

2. Подстицаји за одрживи рурални развој 220,0 18,29 123,8 12,95 112,0 13,32 150,0 8,2 

3. Подстицаји за унапређење руралне 

економије 
230,0 19,12 32,7 3,42 35,0 4,16 35,0 1,9 

4. Подстицаји за припрему и спровођење 

локалних стратегија руралног развоја - - 15,0 1,57 10,0 1,19 - - 

5. Подстицаји за подршку саветодавним и 

стручним пословима у пољопривреди 
- - - - - - 347,7 18,9 

6. Средства учешћа у финансирању 

ИПАРД мера 
- - - - - - 100,0 5,4 

III Кредитна подршка3 500,0 1,67 1.000,0 3,90 500,0 2,48 600,0 3,1 

IV Посебни подстицаји 556,0 1,85 470,0 1,83 530,0 2,63 232,7 1,18 

1. Подстицаји за подршку саветодавним и 

стручним пословима у пољопривреди 
260,0 46,8 260,0 55,3 300,0 56,6 - - 

2. Подстицаји за спровођење одгајивачких 

програма 
120,0 21,6 120,0 25,5 130,0 24,5 130,0 55,9 

3. Подстицаји за спровођење 

научноистраживачких, развојних и 

иновативних пројеката 

136,0 24,5 70,0 14,9 80,0 15,1 80,0 34,4 

4. Подстицаји за производњу садног 

материјала и сертификацију и клонску 

селекцију 

40,0 7,2 20,0 4,3 20,0 3,8 22,7 9,8 

Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013, 2014, 2015, 2016 години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 20/13, 8/14, 19/15, 8/16, Београд. 
1 У 2013. и 2014. години исплаћени су подстицаји за тов јунади, јагњади и свиња, а у 2015. и 2016. години 

исплаћена средства укључују и подстицаје за тов јаради;  
2 У 2013. и 2014. години исплаћен је регрес за гориво, ђубриво и семе, док у 2015. исплаћена вредност 

обухвата регрес за гориво и ђубриво; у 2016. години исплаћује се само регрес за ђубриво; 
3 Кредитна подршка у 2013. и 2014. години исказана је у оквиру директних плаћања, док је у 2015. и 2016. 

години вредност кредитне подршке исказана као посебна програмска активност. Ради поједностављења 

израде табеларног прегледа од укупне вредности директних плаћања одузета је вредност за кредитну 

подршку, чиме се формирала посебна тачка која је усклађена са приказом за 2015. и 2016. годину. 
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2.9.3. Буџетска подршка на нивоу општине Лајковац 

 

Табела 11. Планиране мере за развој пољопривреде и рурални развој у Лајковцу у 2016. години 
Р. бр. Назив мере 2015 (Реализовано) 2016 (План) 

I 

Директна плаћања - регрес за 

репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) 

1.938.150 2.000.000 

II 
Кредитна подршка (суфинансирање 

камате за пољопривредне кредите) 
3.610.438,1 3.500.000 

III Мере руралног развоја 4.939.625,30 5.000.000 

1. Набавка пчеларске опреме 249.792,0 250.000 

2. 

Набавка сертификованих воћних садница; 

изградња и опремање стакленика и 

пластеника у повртарству и цвећарству 

401.094,0 1.000.000 

3. Сертификација производа и хране 50.000 50.000 

4. 
Изложба приплодних крава и  јуница 

сименталске расе „Колубара 2016“ 
1.295.534,7 1.300.000 

5. 
Организација стручних предавања, 

набавка и израда стручне литературе 
- 1.550.000 

7. Посета сајмовима 120.000 500.000 

8. 
Обезбеђење услуге саветовања од стране 

стручних лица 
369.273,0 350.000 

9. Набавка јагњади 928.756,5 - 

10. 
Набавка противградних ракета и накнаде 

стрелцима* 1.525.175,1 - 

Укупно 10.488.213,4 10.500.000 

Извор: За 2015. годину: Извештај о утрошку средстава Фонда пољопривреде по Програму мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015 (документација 

добијена из општине Лајковац); За 2016. годину: Прогам мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  за општину Лајковац у 2016. години, Службени гласник општине 

Лајковац број 1/2016. 
* На другој седници општинског већа дата је сагласност за исплату средстава за набавку противградних 

ракета и рад противградних стрелаца у вредности од 1.720.000 дин., а средства су обезбеђена из 

буџетских резерви 

(http://www.lajkovac.org.rs/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:2016-06-06-07-01-

01&catid=40:2012-01-25-08-05-15&Itemid=140). 
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