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I АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

1. ПРОЦЕС И ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011
-2015. године, одвија се у две фазе:
Прва фаза: „АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА“

Друга фаза: „ПЛАТФОРМА, ЦИЉЕВИ И СТУБОВИ СТРАТЕГИЈЕ“
Овим стратешким документом обухваћена је прва фаза, односно Анализа постојећег
стања и перспективе развоја. Сходно томе, током 2011. године следи друга фаза,
односно Платформа, циљеви и стубови стратегије. Потом следе завршне активности
које треба да обједине ова два сегмента у јединствени документ под називом
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЛАЈКОВЦА У
ПЕРИОДУ 2011. -2015. ГОДИНЕ.

1.1.1. Циљ и значај израде стратегије развоја
Лајковац и његова пољопривреда, односно аграрна политика су пред важним
изазовима у предстојећем средњорочном раздобљу. У протеклих двадесетак година
десиле су се веома крупне промене у политичком оквиру и макроекономским
односима које су се одразиле на остале аспекте укупног живота и привређивања у
Србији. Замах тржишне економије и тржишних принципа пословања свакако да су
имали утицај и на пољопривредно-прехрамбени сектор који је опет најосјетљивији и
по својој природи врло специфичан.

Отварање према међународној заједници, а посебно јасно опредељење Србије за
европске интеграције, захтева ново дефинисање улоге и значаја секторa пољопривреде и
хране. Стога процењујемо да је сада право време за израду врло јаснога концептуалнога
оквира и Стратегије, која ће дати одговор на кључна питања у сектору производње хране.

Досадашњи стратешки документи уопштено су врло мало третирали развитак руралних
подручја, што је врло важан сегмент у укупној ЕУ пољопривредној развојној пракси,
стога ценимо да овај сегмент мора бити саставни део целовитог документа под називом
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011 –
2015. године.
У предтранзиционом раздобљу у Србији су аграрна политика и мере за њену
имплементацију примарно биле усмерене у развитак тадашњег друштвеног сектора. Дакле,
државна политика у сектору пољопривреде и хране је резултирала постојањем одређеног
броја пољопривредних комбината као стратешких носиоца развоја укупног сектора.
Насупрот овоме, остала су породична пољопривредна газдинства са свим ограничењима
која је држава прописивала. Резултат су била неразвијена пољопривредна газдинства,
тржишно недовољно усмерена, са традиционалним технологијама, која су имала више
социјални него економски значај.
У педесетим годинама прошлога века, индустријализација је убрзала миграцију
становништва из села у град, које је касније, услед пропадања великих индустријских
система и гашења радних места, западало у специфичан вид градског сиромаштва. С
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друге стране, производни ресурси у пољопривреди нису на ваљан начин искоришћени,
тако да велики део становништва Србије живи у доста тешким животним условима.

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

Пољопривреда Србије се отварала увођењем тржишних принципа и применом
међународних стандарда и праксе, што је све резултирало променом поимања
пољопривреде као значајне делатности у којој је могуће остварити профит. Промена
односа према сектору пољопривреде је резултат непостојања адекватних радних места у
другим секторима привреде, а заједно са трансформацијом друштвеног у приватно
власништво и заокрет према тржишној привреди резултирали су технолошким
вишковима, односно вишку радне снаге.
Само по себи пољопривреда се често истицала као једина могућност за осигурање
егзистенцијалних услова живљења, односно сектор пољопривреде је заправо постао
својеврсни социјални покретач. Што може имати и позитиван и негативан предзнак.

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

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

· Пољопривреда Лајковца налази се у веома интензивном процесу промена,
почевши од промене самог разумевања суштинске улоге пољопривреде за
развој једне државе, па до нужних институционалних промена како у самом
Лајковцу, тако и шире у Србији.

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

· Потреба редефинисања аграрне политике Лајковца у складу са укупном
аграрном политиком Србије како би она омогућила даљи дугорочно одржив
развој пољопривреде и што је посебно важно, потреба да се та политика
усклађује са захтевима међународних интеграционих процеса, пре свих
приступања Светској трговинској организацији (WTO), Споразуму о
стабилизацији и придруживању (SAA) и чланству у Европску унију.

· Све наведено указује да се сада пољопривреда Лајковца заиста налази на
својеврсној раскрсници и пред бројним новим изазовима као што су:

- Како изградити одржив и ефикасан сектор који може бити конкурентан на
домаћем и иностраним тржиштима?

- Како убрзано радити на повећању укупне пољопривредне производње до
оптималног коришћења расположивих ресурса с циљем да се повећа
прехрамбена сигурност и сигурност хране?

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

- У ком правцу реформисати и изграђивати институције како би оне могле
одговорити развојним потребама и захтевима ЕУ интеграција?
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- Израда стратешког документа који ће бити платформа за даље активности
на стварању повољних услова за развој пољопривреде, први је предуслов у
одговору на бројне изазове.

1.1.2. Методологија израде
Сама израда Стратегије (прва фаза) захтева комплексан приступ и истраживање, што се
може обезбедити само тимским радом интердисциплинарног састава. Ток израде
Стратегије одвија се у више фаза, почев од организационих припрема, дефинисања
задатака, успостављања одговарајуће сарадње на терену, усклађивања  методолошких
поступака и одређивања носилаца активности. Затим следи фаза прикупљања и
сређивања информационе основе у непосредној сарадњи са званичним представницима
локалних управа, анкетирањем развојно оријентисаних газдинстава, привредних
субјеката и органа локалне управе, уз уважавање стратешких докумената вишег ранга.
Даља фаза рада претпоставља детаљну анализу потенцијала, услова и праваца будућег
развоја. При том се даje и пројекција динамике и стања глобалних развојних агрегата.

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

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

Садржај документа Стратегије (прва фаза), изложен је у три основна дела.
Први део, садржи процес и принципе израде Стратегије развоја.

Други део, садржи Социо-економску анализу стања која је реална подлога за идеје
какав развој пољопривреде и рурални развој општине Лајковац желимо у будућности.

Значајно место је нашао посебан део Стратегије у коме се анализирају снаге, слабости,
шансе и претње развоја пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац.

1.3. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ
Документ Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011
– 2015. године (прва фаза), у процесу своје израде прошао је све уобичајене и предвиђене
фазе и поступке који обезбеђују да он буде заснован на реалној и критичкој анализи и
оцени достигнутог нивоа развијености, на реалној процени ресурса, те на свеобухватној и
респектабилној сагласности широког круга актера. Социо-економску анализу стања,
њене налазе и оцене је уз истраживачки тим, озбиљно разматрала и Комисија за учешће у
изради Стратегије, коју је именовао председник општине Лајковца.

Фокус групе су уз оцену социо-економске анализе стања биле прво место где су
разматране идеје о развоју пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011
– 2015. године.
Након јавне презентације, разматрања свих заинтересираних учесника у планирању,
оцењене су све примедбе, предлози за измене или допуне, а оно што је било могуће и
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за шта је Комисија оценила да је оправдано и примењиво, уграђено је у дефинитиван
текст Стратегије развоја.

1.4. ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ
Један од основних принципа на којима треба да се заснива израда Стратегије развоја
пољопривреде било којег подручја јесте принцип партнерства у њеном дефинисању и
имплементацији. То значи да сви релевантни актери, као што су представници Општине,
општинских структура, предузећа, пословних удружења, коморе, невладиних организација
и цивилног сектора треба да буду укључени у процес доношења стратегије.

На истим принципима, одређене су фокус групе за различите секторе које су узеле
ућешћа у оцени елемената анализе стања, као и оцени перспективе развоја пољопривреде
и руралног развоја Лајковца за наредни средњорочни период. Стога се може рећи да је
ова Стратегија (прва фаза) документ заснован на општем консензусу о жељеним
достигнућима развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца из којег јасно
произилазе обавезе, не само за Општину и њене органе и организације, него и за све
субјекте унутар пословне заједнице, невладине организације и саме грађане.
У току израде Стратегије настојано је да се на сваки начин доследно примењују и
остали принципи битни за њено доношење.  Због тога је она утврђена тако да
представља својеврстан спој обавеза свих учесника у процесу њеног доношења, у
правцу њене имплементације, праћења и контроле тих процеса.
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2. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА

2.1. МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И УЛОГА ПОЉОПРИВРЕДЕ И
         АГРОИНДУСТРИЈЕ У ЕКОНОМИЈИ ОПШТИНЕ

2.1.1. Макроекономска кретања и оквир за наредни средњорочни период
Успешност у остваривању циљева и мера дефинисаних Стратегијом зависиће у великој
мери од нивоа макроекономске стабилности у периоду њене имплементације. Процењује
се да ће тај период, на жалост, на макроекономском нивоу бити обележен већим или
мањим степеном нестабилности и скопчан са бројним ризицима. На то указују економска
кретања у претходној деценији, додатно оптерећена последицама светске економске
кризе из 2008-2009. године.

Према подацима из јула 2010. године,1 БДП и БДП по становнику континуирано расту у
периоду 2001-2008. године, да би у 2009. години били смањени (БДП, реално за 3%). За
2010.  предвиђа се благи пораст БДП-а,  с тим што ће по становнику,  изражено у еврима
бити мањи, него у 2009. години. Индустријска производња је у периоду 2001-2008. године
остварила скроман раст (изузев у 2004., када је повећана за 7,1%), али је током 2009.
смањена чак за 12%, не достигавши ни половину нивоа из 1989. године. Пољопривредна
производња је осцилирала, забележивши смањење у три узастопне године (2005-2007.).
Рачуна се да ће у 2010. бити на нивоу из 2009. године у којој је за око 2,5% била већа него у
2008. години.
Извоз робе био је такође у порасту, све до 2009., у којој је за 20% мањи него претходне
године. У 2010. години извоз робе поново расте. Увоз робе је, такође повећаван до 2009.,
када је забележено смањење за 28%. У 2010. увоз расте, али спорије од извоза. Висок и
растући дефицит трговинског биланса, био је стални пратилац спољнотрговинске
размене, и у 2008. години надмашио је 8 милијарди евра, да би у 2009. години ипак
забележио смањење, за око 36% према 2008. години. У размени пољопривредно
прехрамбених производа после 2005. године остварује се суфицит, којим се  надокнађује
део дефицита у укупној робној размени.
Дефицит у робној размени покриван је задуживањем, па је од 2004. године спољни дуг
у сталном порасту, тако да је у 2009. досегао 22,8 милијарди евра и 2,2 пута је већи него
у 2004. години. У 2010. години, спољни дуг се повећава, тако да је у јулу износио 23,3
милијарде евра.
Највећи износ страних директних инвестиција остварен је 2006. године (3,3 милијарде
евра), да би у 2009. пао испод 1,4 милијарде евра, што је за 25% мање него у 2008.
години. У периоду јануар-јул 2010. године стране директне инвестиције су износиле
свега 520 милиона евра. Приходи од приватизације били су највећи у 2003. години  (око
840 милиона евра), али су у наредним годинама смањивани, тако да су 2009. износили
тек 10% прихода из 2003. године. У периоду јануар-јул 2010. године од приватизације је
остварено свега 12 милиона евра.

Број запослених се већ годинама смањује, а стопа незапослености је висока.
Незапосленост је, свакако, највећи социоекономски проблем земље. Иако су зараде и
пензије расле изнад реалних могућности БДП-а, оне су ниске и највише се троше на
издатке за храну, пиће и дуван.

1 Министарство финансија РС. Билтен јавних финансија, јул 2010., www.mifin.gov.rs
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Кретања цена и девизног курса националне валуте у великој мери указују на степен
остваривања макроекономске стабилности домаће привреде, али требало би имати у
виду да је раст цена у периоду 2004-2010. године, био највиши, или међу највишим, у
поређењу са земљама у окружењу, а увек знатно виши него у највећем броју земаља
Европске уније, односно у ЕУ у целини. По свему судећи, раст цена на мало ће и у
2010. години надмашити предвиђени оквир од 6% ± 2%. Девизни курс динара у односу
на евро је континуирано растао у посматраном периоду, изузев у 2006., када је био
нижи него у претходној години.  Слабљење динара према евру,  наставља се и у 2010.
години, али јачим интензитетом. За сада се вредност домаће валуте брани повременим
интервенцијама НБС из девизних резерви, чији износ, од преко 10 милијарди евра
(подаци из јула 2010.), у догледно време обезбеђује овакве интервенције и спољну
ликвидност земље.

Из наведених показатеља,  може се извести закључак,  да су околности,  у којима се
одвијала привредна активност и уопште развојни процеси, биле променљиве и у
значајној мери зависне од спољних утицаја (стране директне инвестиције, инострани
партнери у процесу приватизације,  инострани кредити и слично).  У таквим условима
домаћа потрошња је до 2009. године расла изнад реалних могућности, што, скупа са
спорим опоравком економских активности, представља значајно оптерећење за
привредни развој у наредном периоду. Од свега тога зависе и будућа кретања у сектору
пољопривреде, као и остваривање саме Стратегије.

На економска кретања у земљи, велики утицај имају кретања у окружењу, Европској
унији и светској економији.  Излазак из светске економске кризе је у току,  али је тај
процес спор и неизвесан. Што је економија конкретне земље слабија, дефицити већи, а
домаћа акумулација мања - опоравак је тежи, неизвеснији и у значајној мери условљен
приливом страних директних инвестиција. Међутим, неразвијени институционални
капацитети (слаба заштита власничких права, неефикасна судска извршења уговора,
недовољно транспарентне јавне политике и државне институције), неразвијена
инфраструктура, неразвијеност финансијских тржишта и недовољно јака домаћа
конкуренција (монополизовано тржиште) – доводе до тога да страни инвеститори не
препознају Србију као земљу повољног/подстицајног привредног амбијента. Улагања у
Србију носе висок инвестициони ризик, а праћена су и високом ценом капитала.
Недостатак капитала из сопствених извора условљава високу задуженост државе,
привреде и грађана, која све више носи опасност од немогућности сервисирања обавеза
(са озбиљним последицама по стабилност економије).

Према Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са
пројекцијама за 2012. и 2013. годину,2 очекује се реални раст БДП од 3% у 2011. и 5,5% у
2013. години и смањење инфлације, мерене просечном годишњом променом
потрошачких цена, са 4,5% у 2011. на 4,1% у 2013. години. Кретање инфлације је битно
за стабилно функционисање привреде и рационално понашање инвеститора и потрошача,
а један од фактора ниске инфлације у домаћим условима јесте свакако стабилност
девизног курса. Нарушен девизни курс током 2010. године и изражена очекивања да ће се
слабљење курса динара у односу на евро наставити и у наредном периоду, доводе до
сумњи у остваривање планиране стопе инфлације. Очекује се раст запослености, по
стопи од 0,5% у 2011. до 1,6% у 2013. години. Продуктивност би расла брже од раста
запослености. Стране директне инвестиције би у 2013. години износиле око 1,8
милијарди евра, а учешће домаћих приватних инвестиција у БДП би достигло 17,6%.

2 www.mifin.gov.rs
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Свакако, највећи ризици проистичу из (не)могућности држања под контролом државног и
укупног јавног дуга. Само спољни дуг у 2013. години износио би преко 28 милијарди евра
(74% БДП), у чему би спољни дуг државе учествовао са 30%. Отплата главнице тог дуга у
2013. години прелази 3,6 милијарди евра, а плаћање камате иностранству ће износити око
860  милиона евра.  И даље је предвиђен висок дефицит у размени робе и услуга са
иностранством, као и дефицит у платном билансу, који би у 2013. износио око 3 милијарде
евра. Ипак, рачуна се да учешће дуга у ДБП неће прећи дозвољене границе. Томе треба да
допринесе и извршена допуна Закона о буџетском систему,3 којом су утврђена правила
фискалне одговорности, односно јачања контроле спровођења ограничених фискалних
оквира. Наравно, то ће успоравати домаћу потрошњу и одразити се на  кретања у реалном
сектору, уколико се не буде остваривао планирани, динамичнији извоз домаћих производа
и услуга. Рачуна се и са високим нивоом девизних резерви (изнад 12 милијарди евра у
2013.), што гарантује одржавање спољне ликвидности земље и омогућује одржавање курса
динара у релативно подношљивим границама.

Домаћа привреда, исцрпљена транзицијом, посебно њен реални сектор, захтева више
времена и средстава за опоравак и јачање конкурентне способности. Недовољна домаћа
тражња, која ће потрајати, усмерава предузећа на инострана тржишта, на којима
најчешће нису довољно конкурентна.

У циљу повећања извозне конкурентности, у наредним годинама би инвестиције требало
усмеравати у реални сектор – инфраструктуру и производњу за којом постоји тражња
на иностраном тржишту. Пољопривреда је, свакако, приоритет а стабилно
макроекономско окружење неопходан услов за остварење тог приоритета. Стицање
статуса земље-кандидата за чланство у ЕУ посебно ће значити сектору пољопривреде,
јер ће моћи да користи средства пете компоненте IPA инструмента ЕУ, намењене
подршци пољопривреди и руралном развоју.

2.1.2. Улога пољопривреде и агроиндустрије у општинској економији
Пољопривреда је водећи сектор у локалној економији, што је резултат како повољних
природних услова, тако и запостављања развоја осталих сектора у процесу транзиције,
односно специфичне ситуације да велики број запослених приходе остварује у
индустрији суседне општине Лазаревац (РБ "Колубара"). Према подацима из 2005.
године, учешће сектора А – пољопривреда, лов, шумарство, водопривреда, у
националном дохотку износило је 50%, што је троструко више од републичког просека
(17%) и значајно више од просека за Округ (33%).4

Општина већим делом припада равничарском подручју, а мањим делом бржуљкастом –
са нижим брдима, долинама и котлинама (КО Словац, Степање, Стрмово и Врачевић)5.
Такође, пољопривредно земљиште спада у боље бонитетне класе земљишта, што чини
добру основу за успешан развој свих грана пољопривреде.
Према подацима РЗС, пољопривредно земљиште у општини Лајковац је у 2008. години
захватало 13.869 хектара и у његовој структури су доминирале оранице, са учешћем од
69,5%. Следе трајни травњаци, са учешћем од 25,1% (ливаде 15% и пашњаци 10,1%).
Воћњаци су чинили 5,2% пољопривредне површине, док је учешће винограда било
симболично.

3 Сл. гласник РС, бр. 73/2010.
4 РЗС, 2007. Општине у Србији 2006., стр. 150.
5 Радмановић и остали, 2010., стр. 160.
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На ораницама је било највише жита (58,6%) – кукуруза и пшенице, и крмног биља
(23,9%). Поврће је заузимало 8,7% ораница, док се од индустријског биља на ораницама
могла наћи једино соја, са учешћем од 0,4%.6

Број стоке се убразано смањује, упркос значајним површинама под крмним биљем,
ливадама и пашњацима.
Преко половине домаћинстава поседује газдинство, наспрам 47% на нивоу Округа и 31% у
Републици. Поседи су уситњени и мали је број тржишно оријентисаних произвођача. Иако
неповољна, старосна структура на газдинствима је нешто повољнија, него на националном
и нивоу Округа.
У структури газдинстава према изворима прихода мало је учешће оних који приходе
остварују искључиво од пољопривреде. Учешће пољопривредних у укупном броју
газдинстава мање је у односу на ниво Округа, односно Републике, што је резултат
чињенице да велики број газдинстава има једног или више чланова који раде ван
газдинства, највише у РБ "Колубара", са седиштем у општини Лазаревац.

Пољопривреда и агроиндустрија су неоспорно развојна шанса Србије и њиховом развоју
ће у наредном периоду бити усмерена посебна пажња на националном нивоу, што ће
помоћи локалној заједници да унапреди пољопривредну делатност и поспеши рурални
развој на територији Општине.

2.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И ФАКТОРИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

2.2.1. Природни услови

2.2.1.1. Рељеф
На подручју општине Лајковац доминира равничарски тип рељефа, али су присутни и
брдовити предели, који се пружају јужном страном територије Општине. Нижи
брежуљкасти и равничарски делови налазе се на лесним наслагама, које су веома
еродибилне. Коте терена се крећу од 90-365 метара надморске висине. Пољопривредни
рејони су издвојени према 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 реализацију пољопривредних
делатности. Брежуљкасти, односно сточарско-воћарско-ратарски рејон простире се
средишњим делом планинскиг подручја, на којима су најзаступљнија земљишта IV
бонитетне класе, граничне за ратарење.

2.2.1.2. Клима
Клима је одређена комплексом физичко-географских услова који се испољавају у
вишегодишњем режиму времена, посматраном у датом месту. Комплекс физичко-
географских услова на територији општине Лајковац условљава стварање умерено
континенталне климе која се одликује већим годишњим колебањима температуре, са
често израженим екстремним температурним вредностима. Са становишта пољопривреде,
такви услови одговарају сточарској производњи, као и производњи воћа (шљива, јабука) и
ратарских усева (пшеница, кукуруз, јечам, соја).

6 РЗС, 2010. Општине у Србији 2009., стр. 181-182.
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Основни метереолошки елементи климе су: температура ваздуха, ваздушни притисак,
влажност ваздуха, осунчавање, облачност, падавине и ветар. Како на териотији
општине Лајковац не постоји метереолошка станица, за приказ климатских елемената
користе се званични подаци метреолошке станице „Тамнава“ у Ваљеву, која је радила
до 1991. године. Подаци које је ова метереолошка станица објављивала односе се на
шире подручје Ваљева, па су самим тим релевантни и за општину Лајковац.7

I Влажност ваздуха: Влажност ваздуха приказана је средњим месечним и годишњим
вредностима:

· Средња годишња влажност ваздуха износи 73,5%,
· Максимална средња месечна влажност ваздуха се јавља током децембра и

износи 82,67%,
· Минимална средња месечна влажност ваздуха јавља се током јула и износи 69,9%.

II Ветар: Ветар је веома важан климатски елемент који је у директној зависности од
циркулације у атмосфери и орографије. Као последица орографских карактеристика у
многим крајевима се појављује типичан ветар, карактеристичан само за то локално подручје.
За шире подручје Ваљева одређена је учесталост и брзина за осам смерова у години.

Табела 1. Приказ честине и брзине ветрова измерених у станици Ваљево, у приоду
1946 – 1991. године

Тип N NЕ Е SЕ S SW W NW Тишина
Честине 3,9 5,8 8,0 3,2 1,7 3,9 18,2 8,4 46,9
Брзине 2,5 2,2 2,6 3,2 3,4 2,5 2,3 2,9 -

Извор: „Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на сеља Лајковац, на
каталошкој парцели бр. 4560/20 К.О. Јабучје, општина Лајковац, на животну средину“, интерна
документација општине Лајковац

III Температура ваздуха: Подаци о температури односе се на месечне и годишње
средње вредности:

· Средња годишња температура на подручју Oпштине износи 10,89 степени Целзијуса,
· Средња годишња максимална температура је 16,60 C,
· Средња месечна минимала температура кретала се од -3,35 С у јануару до 14,4 C у

јулу. Апсолутна минимална темпратура забележена је у јануару, -29,1 C,
· Најнижа средња месечна температура забележена је у јануару и износила је –

0,29 C, а највиша у јулу, 20,39 степени Целзијуса,
· Средња месечна максимална температура била је најнижа у јануару и износила

је 3,08 C, а највиша у јулу од 28,96 C,
· Екстремне температуре ваздуха измерене су у јануару, 18,6 C и у јулу од 40 C.

IV Падавине: За читаво подручје Колубарског округа карактеристичан је неравномеран
распоред падавина. Просечне количине падавина које су систематски праћене у периоду од
1975. до 1990. године на мерном подручју крећу се од 643 – 877 mm/m2 годишње.
Табела 2. Измерене просечне падавине за период од 1975 – 1990. године

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PSUM
59,9 49,2 52,8 60,6 91,5 123,9 70,8 96,5 68,0 46,6 73,4 47,7 837,73

Извор: „Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на сеља Лајковац, на
каталошкој парцели бр. 4560/20 К.О. Јабучје, општина Лајковац, на животну средину“, интерна
документација општине Лајковац

7 „Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Лајковац каталошкој парцели
бр. 4560/20 К.О. Јабучје, општина Лајковац, на животну средину“ интерна документација општине Лајковац
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Према подацима које је евидентирала метереолошка станица “Тамнава” (Табела 2.) у
просеку најобилније падавине су у јуну, а најмање у фебруару.

2.2.1.3. Биљни и животињски свет
На основу приказивања дистрибуцује биодиверзитета према географској рејонизацији
територија, општина Лајковац припада региону перипанонске Србије и подрегиону
Централне Србије. Према биогеографској класификацији територије Србије, на основу
расподеле климазоналне и ороклиматске вегетације подручје општине Лајковац припада
Средње-европском региону, Суб-средње-европском-балканском подрегиону, Западно-
мезијској провинцији која је представљена екосистемом храстових шума из везе Qyercion
frainnatto (cer) i Qyercion petraeacerris (храст китњак), које су распрострањене по читавој
Србији, јужно од Саве и Дунава.
Биљни свет - Пољопривредне површине чине око 70% територије општине Лајковац,
па је природна вегетација ограничена на делове под шумом, мочварама и ливадама.
Од биљних врста на овом подручју најзаступљеније су листопадне шуме. С обзиром
на различите изворе загађења ваздуха који постоје на територији општине Лајковац
(РБ Колубара, индустријски објекти, издувни гасови возила) у последње време
поклања се велика пажња примени врста које отпуштају знатне количине кисеоника и
које у односу на друге врсте задржавају чврсте честице из ваздуха (брест, храст, бор,
платан и слично).
Захваљујући алувијалном земљишту дуж реке Колубаре и релативно високом нивоу
подземних вода, могуће је применити биљне врсте из света Populetio-Salicetum. На
терасама где је земљиште такође квалитетно, могућа је примена мезофилних врста и
фитоценоза Capinetum orijentalis serbicum, Quercetoccarpinetum serbicum, Quercetum
frainet, а на нагнутим теренима серотерне биљне врсте, претежно жбунасте.

Животињски свет - Врсте дивљих животиња које преовлађују су зечеви (Oryctolagos
cuniculus), лисице (Vulpes vulpes), јелени (Cervus elaphus) и кошуте (Capreoulus
capreolus). Птичије заједнице укључују птице селице као што су ласте (Hirundo
rustica) и роде (Ciconia sp.). Врсте које преовлађују у смислу лова су препелице
(Coturix coturnix) и фазани (Phasanius edchicus).
Рибље заједнице знатно зависе од количине и квалитета воде у рекама и потоцима.
Река Колубара садржи неколико врста: клен, белицу, штуку, ређе шарана и веома
ретко смуђа

2.2.1.4. Земљиште
Укупна површина земљишта на подручју општине Лајковац износи 18.589,66 ha.
Према педолошкој карти коју је дао Институт за земљиште из Београда, на територији
општине Лајковац, у оквиру две основне класе (аутоморфна и хидроморфна)
заступљена су следећа земљишта: смоница, алувијално-ливадска црница, гајњача,
гајњача у лесивирању, смеђе рудо земљиште на пешчару, делувијум у оподзољавању,
еродирано-параподзоласто земљиште, алувијални нанос иловасти, алувијални нанос
глиновити, алувијални нанос забарен и смеђе скелетоидно земљиште на шкриљцима8.

По заступљености класа земљишта, највећи део припада категорији обрадивог
земљишта, с обзиром да 80% укупних површина Општине чине земљишта I-IV класе

8 Извор: „Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на сеља Лајковац, на
каталошкој парцели бр. 4560/20 К.О. Јабучје, општина Лајковац, на животну средину“, интерна
документација општине Лајковац
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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. Најквалитетније
пољопривредно земљиште налази се у месним заједницама Јабучје, Врачевић,
Степање, Непричава, Бајевац, Пепељевац, Стрмово и Доњи Лајковац. Међутим, треба
истаћи да према подацима Центра за пољопривреду Лајковац, земљиште карактерише
мали проценат хумуса (услед уношења малих количина стајњака и пада сточног
фонда), а евидентиран је и низак ниво фосфора у земљишном раствору (посебно села
Јабучје, Непричава и Степање) што је последица непоштовања плодореда и примене
само једне врсте вешатачког хранива (НПК 15:15:15).
Земљиште је остељиво на различите утицаје, због чега долази до већих или мањих
промена у физичким, физичкохемијским, хемијским и биолошким особинама земљишта,
односно до његове деградације па чак и тоталног уништења. Досадашње привредне
активности оставиле су бројне негативне ефекте на земљиште:

· Промена намене коришћења земљишта на површинама где се врши експлоатација
угља довела је до трајног губитка хумусног слоја,9

· Контаминација земљишта због таложења прашине и других материја из ваздуха,
· Губитак обрадивог земљишта услед изградње инфрастуктуре, као што су

путеви, индустријска зона и сл.,
· Површине које се не обрађују сваке године остају запарложене,
· Честа појава је и плављење земљишта које се налази уз водотокове.

Хемијске карактеристике земљишта - Оштина Лајковац је са “Заводом за
пољопривреду Ваљево” из Ваљева и “Центром за пољопривреду Лајковац” из
Лајковаца у току 2003. године реализовала програм контроле плодности земљишта у
свих 18 катастарских оптштина на укупно 1.004 узорака. Основни критеријуми избора
парцела за узимање узорака била је величина парцела и перспективност газдинстава -
газдинства која имају услове за трајније бављење пољопривредном производњом.
Табела 3. 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

На основу урађених анализа може се зкључити да земљиште има неповољне хемијске
особине, што се пре свега односи на ниску pH вредност земљишног рaствора.
Захваљујући стручној помоћи од стране Министартва пољопривреде током 2003.
године, постигнути су задовољавајући резултати у поправци киселости земљишта
применом калцификације.
Клизишта - За потеребе израде “Локалног еколошког акционог плана општине
Лајковац”, коришћењем ГИС технологија и применом методе “Потенцијала ерозије”
дефинисане су површине које су потенцијално еродибилне и које се морају прогласити
ерозионим подручјем.

9 На територији лајковачке општине ширење РБ Колубара врши се на рачун плодног пољопривредног
земљишта, природних станишта, као што су шуме, мочваре и ливаде, па је у периоду 1985 – 2006.
године експроприсано oko 800 ha земљишта. Планом експропријације РБ Колубара за општину
Лајковац до 2010. године планирана је експропријација додатних 450 ha од 150 домаћинстава која
припадају селу Мали Борак.
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Табела 4. Утврђене категорије и коефицијенти ерозије на подручју општине Лајковац
Категорије ерозије и квалитативни назив категорије

I
Екцесивна

II
Јака

III
Средња

IV
Слаба

V
Врло слаба

Назив
подручја

Укупна
површина

у km2
km2 km2 km2 km2 km2

Коеф.
ерозије

(Z)10

Површинска
заступљеносt
ерозије

185,66 2,87 0,21 36,65 102,63 43,30 0,318

Процентуална
заступљеност
ерозије

100 1,54 0,11 19,74 55,28 23,32 0,318

Извор: Локални еколошки акциони план општине Лајковац

На територији Општине утврђено је 18 ерозибилних подручја. Подаци указују на
претежну заступљеност слабих и врло слабих ерозивних процеса, који су заступљени
на 78,6% површине Општине. Површине које су захваћене слабим ерозивним процесом
су претежно пољопривредне и шумске. Остатак од 21,4% површине Општине, односно
39,73 km2, спада у прве три категорије ерозије (ексцесивна, јака и средња ерозија) што
указује на потребу спречавања даљег раста површина које су угрожене највећим
степеном ерозије. Неопходно је да се више пажње посвети проблему промене намене
коришћења земљишта и ширења рударског копа.

2.2.1.5. Воде
Сви значајни површински токови који протичу кроз териториују општине Лајковац
настају на падинама планина Рудника, Букуље, Маљена и Сувобора, и притоке су реке
Колуибаре. Слив реке Колубаре до Белог Брда заједно са сливом реке Обнице,
Јабланице, Граца, Топлице и Љига захвата површину од 1.896 m2. Дужина реке
Колубаре кроз општину Лајковац износи 28  km.  Кроз ово подручје река кривуда и
самим тим успорава проток воде. Због исправљања речног корита 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 (пролеће и зима), док је ниво воде у вегетационом периоду веома низак
због чега је овај слив окарактерисан као једно од најмаловоднијих подручја у Србији11.
Поплаве се јављају у лето и јесен, када се највеће штете причињавају пољопривреди. Из
тог разлога веома важна мера је превентивно сузбијање опасности од поплава и смањење
штетних последица од истих. Према подацима Удружења за пољопривреду, прехрамбену
индустрију, водопривреду и шумарство Регионалне привредне коморе Ваљево
регулисани део Колубаре на територији општине Лајковац је у дужини од 2,92 km, као
левообални и деснообални насип. Такође је регулисан левообални насип у дужини од
6,84 km од Јабучја до Пепељевца.
Река Љиг, 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.

10 Средње вредности коефицијента ерозије (Z): I категорија: Z=1,25; II категорија: Z=0,85; III
категорија: Z=0,55; IV категорија: Z=0,30, V категорија: Z=0,10.
11 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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Заштита површинских и подземних вода захтева предузимање комплексних мера на
ширем подручју слива: изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, не само
на разматраном подручју Општине већ и на узводном делу слива, водоприврдне,
организационе и друге мере на сливу реке Колубаре, које превазилазе подручје
општине Лајковац и подручје просторног плана Колубарског лигнитског басена.

2.2.1.6. Шуме
На територији општине Лајковац шуме се простиру на 2.918 ha, што чини 4,74% укупних
површина под шумом Колубарског округа. Учешће шума у укупној површини Лајковца
(16%) мање је у односу на Колубарски округ (25%) и Републику Србију (22%). Високе
шуме у Општини захватају око 65% површине под шумама (1.300 ha), ниске 35% (900
ha),  а осталих 10%  чине жбунови и различите дрвенасте биљке.  Очуваност шума је
повољна јер мали проценат отпада на деградиране шуме и шикаре.
Посматрано по појединим месним заједницама, највеће површине под шумом имају
Боговађа и Пепељевац, а посматрано по власничкој структури већи део површина под
шумом је у приватном власништву, и планирано је да таква поседовна структура
остане и у наредном периоду.
Табела 6. План шумовитости за општину Лајковац и Колубарски округ

2000. година 2020. година
Површина шума
према власничкој

структури

Шумовитост
(%)

Површина шума
према власничкој

структури

Шумовитост
(%)

приватно 2.472 приватно 2.472

Општина/
Округ

Површина
(ha)

друштвено 524 друштвено 704
Лајковац 18.568 свега 2.996

16,3
свега 3.176

17,10

приватно 50.639 приватно 56.670
друштвено 11.691 друштвено 12.221Колубарски

округ 247.451
свега 62.330

25,30
свега 68.891

27,87

Извор: „Регионални просторни план Колубарског округа“

Према подацима „Регионалног просторног плана Колубарског округа“ (Табела 6.) на
територији општине Лајковац, тачније меснe заједницe Мали Борак, до 2020. године
планира се пошумаљавање јаловишта на површини од 180 ha. Због присуства регионалног
пута М-4, планираног Коридора-10, железнице, топланe, рудника и индустријских објеката,
велика пажња посвећује се подизању засада оних стабала која емитују више кисеоника, као
и оних који задржавају чврсте честице из ваздуха (брест, храст, боро и платан).

2.2.1.7. Минералне сировине
Општина Лајковац је богата минералним сировинама, нарочито угљем, кречњаком,
кварцним шљунком и песком. Законом о изменама и допунама Закона о рударству (Сл.
Гласник РС, бр. 34/06), уређују се питања везана за употребу минералних добара и
дефинишу простори на којима се те активности могу спроводити. Осим тога, овим
законом се даје већа надлежност локалној самоуправи по питањима везним за очување
животне средине и уређења простора. Површинска експлоатација има несумљиво
великог утицаја на све сегменте животне средине, пре свега на земљиште, ваздух,
подземне и повшинске воде,  флору и фауну,  становништво и културну баштину.  До
сада се нису спороводила мерења о стању и контроли основних медија животне
средине (земљиште, вода и ваздух) на територији општине Лајковац, што свакако није у
складу са концептом одрживог коришћења и управљања природним ресурсима.
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2.2.1.8. Ваздух
Мерења квалитета ваздуха на подручју општине Лајковац до сада нису вршна, али се
тренутно ради на постављању мерне станице за квалитет ваздуха у индустријској зони.
Може се рећи да је квалитет ваздуха на територији Општине задовољавајући, с обзиром
на удаљеност индустријских објеката и регионалног пута М-4 (Београд-Ваљево).
Приликом израде Стратешке процене утицаја аутопута Боград-Јужни Јадран на животну
средину, вршена су мерења интензитета саобраћаја, те прорачун и моделирање могућих
утицаја на загађење ваздуха.
Табела 7. Граничне вредности имисије за неорганске материје

Ненастањена и рекреативна
подручја Настањена подручја

Време узорковања Време узорковања
Загађујуће
материје Јединица мере

24х1 1х Xср
2 Ц98

3 24х1 1х Xср
2 Ц98

3

СО2 Микрограма/м3 100 150 30 150 150 350 50 350
Чађ Микрограма/м3 40 - 30 50 50 150 50 150
Суспендоване
честице

Микрограма/м3 70 - 40 100 120 - 70 200

NО2 Микрограма/м3 70 85 50 85 85 150 60 150
О3 Приземно Микрограма/м3 65 120 60 120 85 150 80 150
CО Микрограма/м3 3 5 3 5 5 10 3 10

Напонена: 1средња дневна вредност, 2средња годишња вредност, 398 перцентили свих средњих
вредности измерених током године
Извор: „Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на сеља Лајковац, на
каталошкој парцели бр. 4560/20 К.О. Јабучје, општина Лајковац, на животну средину“,  интерна
документација општине Лајковац

На основу резултата поменутог истраживања (Tабела 7.) закључује се да ће са
изградњом ауто-пута настањена подручја трпети нешто веће утицаје издувних гасова
аутомобила у односу на ненастањена подручја.

2.2.1.9. Заштићена природна добра
На подручју општине Лајковац нема природних добара под заштитом. Све до 2005.
године храст (Quercus fametto Ten) у селу Врачевић је био заштићен и рангиран као
споменик природе, јер је био типичан представник своје врсте, велике старости, правилне
и широке круне. Међутим приликом стручног прегледа овог стабла констатовано је да се
налази у процесу сушења и да на тај начин губи својство за заштиту.

2.2.2. Становништво
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 2002. године општина Лајковац има 17.062
становника, што чини мање од 9% укупног становништва Колубарског округа и мање од
0,5% становништва Републике Србије. Просечна густина насељености општине Лајковац
је 92 ст/km2. Статус града има само варош Лајковац,  у којој живи око 20%  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 56,4% укупног становништва, као и у односу
на Централну Србију (48% становништва је градско) и Колубарски округ (око 40%
становништва је градско). Са аспекта успостављених тенденција пражњења села,
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карактеристичних за шире просторе Републике такав однос становништва у Општини
може се оценити као повољан.

Табела 8. Површине и број становника по насељеним местима у Лајковцу, према
попису из 2002. године

Р.Б. Катастарска
општина

Површина,
(ha)

% од укупне
површине

Број
становника

% од укупног броја
становника

1. Лајковац 3.439 20,19
2. Село Лајковац 1.128 6,07 1.939 11,38
3. Стрмово 530 2,86 359 2,11
4. Степање 603 3,25 474 2,78
5. Словац 471 2,54 305 1,79
6. Скобаљ 555 2,99 241 1,41
7. Рубрибреза 591 3,19 804 4,72
8. Ратковац 519 2,80 378 2,22
9. Боговађа 864 4,66 578 3,39
10. Придворица 464 2,50 230 1,35
11. Пепељевац 1.158 6,24 727 4,27
12. Непричава 1.296 6,98 676 3,97
13. Маркова црква 297 1,60 110 0,65
14. Мали Борак 1.043 5,62 490 2,88
15. Јабучје 4.513 24,31 3.245 19,05
16. Доњи Лајковац 760 4,10 490 2,91
17. Врачевић 1.579 8,51 1.021 5,99
18. Бајевац 1.473 7,94 692 4,06
19. Ћелије 715 3,86 816 4,79
УКУПНО 100 100 17.032 100

Извор: РЗС, Попис становиштва из 2002. године, Књига 9

Опште демографске тенденције - Нагло погоршање економске и политичке
ситуације у другој половини деведесетих година прошлог века, имало је негативне
последице на стопу наталитета и морталитета у целој земљи, па и на територији
лајковачке општине. Према подацима о попису становништва из 1991. и 2002. године
приметно је смањење броја становника, на свим посматраним нивоима организационе
структуре (Република, Централна Србија, Колубарски округ, општина Лајковац).

Укупан број становника, између два пописа, у општини Лајковац смањен је за 2,2%,
односно односно 382 становника, али је посматрано по поједним месним заједницама
ситуација различита. У 15 месних заједница број становника је смањен, док је у 4
месне заједнице (Боговађа, Ћелије, село Лајковац и варош Лајковац) последњим
пописом забележен раст броја становника. Како је природни прираштај у општини
Лајковац негативан (-4,3‰) раст броја становника у поменутим месним заједницама
остварен је на бази позитивног миграционог салда.

Старосна структура. На територији општине Лајковац индекс старења износи
101,73 и већи је односу на Републику (100,7), а просечна старост је 40,4 године12.  С
тога, може се рећи да је старосна структура становниства општине Лајковац
неповољна. У укупном становништу доминирају особе старе од 40 до 60 година, па
тек онда радно најпродуктивније становништво, од 20 до 40 година.

12 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 бројка
40. Када се пређе та граница, рачуна се да становништво улази у процес старења. Наравно, што индекс
више надмашује вредност од 40, то је ситуација неповољнија.
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График 1. Старосна структура становништва општине Лајковац
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Извор:РЗС, Попис становништва 2002. године, Књига 2 и прорачун аутора

Полна структура - У општини Лајковац 50,82% укупног становништва чини женско
становништво, што је знатно више у односу на учешће женског становништва на нивоу
Републике (29,5%), Централне Србије (25,3) и Колубарског округа (20,6%). Наиме,
највећи број женског становништва живи у вароши Лајковац, селима Јабучје и Лајковац.
По насељима се уочавају извесне разлике у полној структури становништва. Највеће
учешће женског становништва имају Боговађа, Мали Борак, Словац, Стрмово и Ћелије.

Становништво према активности. Од укупног броја становника општине Лајковац
45% чини активно становништво, што је мање од просека за Колубарски округ (око
51%),  али је на нивоу просека за Републику и Централну Србију.  Око 38%  укупног
становништва општине Лајковац чине издржавана лица,  што је изнад просека за
Колубарски округ (око 33%),  као и Републике и Централне Србије.  Посматрано по
појединим Месним заједницама највеће учешће активног у укупном становништву
имају Бајевац, Доњи Лајковац и Јабучје.

Табела 9. Становништво пема попису 2002. године
Активно становништвоУкупно Свега Обавља занимање

Лајковац 17.062 7.640 6.230
Процентуално учешће становништва општине Лајковац у укупном и активном

становништву Републике Србије, Централне Србије и Колубарског округу
Колубарски округ 8,877 7,805 7,689
Централна  Србија 0,312 0,307 0,321
Република  Србија 0,228 0,225 0,236

   Извор: РЗС, „Општине у Србији“, 2008. година

Пољопривредно становништво - Учешће становништва које се бави пољопривредом
на територији општине Лајковац износи 11,3% у укупном становништву, што је на
нивоу просека за Републику и Централну Србију, али је двоструко мање у односу на
Колубарски округ. Мали број пољопривредног становништва у општини Лајковац је
последица запослености великог броја радно способног становништва у РБ Колубара,
па је пољопривреда главни извор прихода за веома мали број становника. Издржавано
пољопривредно становништво чини 26,6% укупног пољопривредног становништва,
што је мање у односу на просек Округа и Републике.
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Табела 10. Структура пољопривредног становништва у општини Лајковац
Пољопривредно становништво

Активно пољопривредно
становништво које обавља

занимањеОрганизациона
јединица

Укупно
пољопривредно
становништво % у укупном

становништву

% у укупном
активном

становништву

Издржавано
пољопривредно
становништво

Република Србија 817.052 10,9 15,6 287.816
Централна Србија 601.905 11,0 16,2 198.175
Колубарски округ 48.870 25,4 35,4 14.528
Општина Лајковац 1.922 11,3 18,5 512

Извор: РЗС, „Попис становништва из 2002. године“, Књига 7 и обрачун аутора

Као и у укупном становништву жене чине око 50% укупног пољопривредног
становништва општине Лајковац, као и нешто мање од 50% укупног активног
пољопривредног становништва. Оне су подједнако заступљене (50%) и у категорији
индивидуалних пољопривредника.

Запосленост - Број запослених у периоду 1998–2008. године на територији општине
Лајковац је у сталном паду и у посматаном десетогодишњем периоду број запослених
смањен је за око 30% (График 2.). Према подацима Републичког завода за статистику
највеће учешће у укупном броју запослених (преко 30%) имају они који се баве вађењем
руда и камена, што је знатно више у односу на исту категорију запослених на нивоу
Републике (око 1,5%), Централне Србије (око 2%) као и Колубарског округа (3,5%).

График 2. Број запослених и незапослених лица  у општини Лајковац у периоду 1998–
2008. године
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Извор: РЗС, „Општине у Србији“ за посматране године

Следећа делатност која ангажује највећи број радно способног становништва јесте
прерађивачка индустрија, која је у 2008. години учествовала са 27% од укупно
запослених у општини Лајковац. Потом следе саобраћај и везе, који од 2001. до 2008.
године у просеку годишње имају око 200 запослених. Пољопривреда ангажује веома
мали број запослених и има просечно учешће од 1,6% у укупном броју запослених,
што је мање у односу на просек за Републику (3,6%), Централну Србију (око 2%) и
Колубарски округ (око 2%).

Незапосленост – На графику 2. се уочава стрмији пад броја незапослених у односу
на број запослених, па се према подацима Ребуличког завода за статистику број
незапослених лица у општини Лајковац у десетогодишњем периоду (1998–2008.
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година) смањио за око 60%. Важно је истаћи да се подаци Републичког завода за
статистику Републике Србије о броју незапослених значајно разликују у односу на
податке Националне службе за запошљавање према којој је у 2007. години у општини
Лајковац регистрвано 1.111 незапослених лица, а према подацима РЗС тај број је
износио 69013. У укупном броју незапослених у општини Лајковац, 30% лица која
траже запослење нема никаквих квлификације.

2.2.3. Насеља (мрежа насеља и јавне службе)

2.2.3.1. Основне карактеристике насељске мреже
Општина Лајковац се састоји од 19 катастарских општина, са Лајковцем као
административним центром Општине, који је према укупном броја становника уједно и
највеће насеље Општине. 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.

Велики утицај на територији општине Лајковац има јавно предузеће РБ Колубара,  које
ширењем својих површинских копова утиче на промену броја становника и просторног
облика појединих насеља. Тако су на пример због поменутих разлога насеља Мали Борак и
Скобаљ пресељена на територију села Јабучје.  У ближој будућности се због потребе
ширења експлоатационог поља Тамнава-Западно поље очекује расељавање становништва
из села Мали Борак, Скобаљ и дела Јабучја.

Према завничном попису становништва из 2002. године мрежа насеља унутар
Општине Лајковац имала је следеће карактеристике (Табела 11.):
Табела 11. Мрежа насеља општине Лајковац према површини и броју становника

Р.Б. Катастарска општина Површина
(у ha) Број становника

1. Лајковац 3.439
2. Село Лајковац 1.128 1.939
3. Стрмово 530,4 359
4. Степање 603,8 474
5. Словац 471 305
6. Скобаљ 555,6 241
7. Рубрибреза 591,8 804
8. Ратковац 519 378
9. Боговађа 864,9 578
10. Придворица 464,2 230
11. Пепељевац 1.158,7 727
12. Непричава 1.296,8 676
13. Маркова Црква 297,1 110
14. Мали Борак 1.043,6 490
15. Јабучје 4.513,3 3.245
16. Доњи Лајковац 760,6 490
17. Врачевић 1.579,9 1.021
18. Бајевац 1.473,4 692
19. Ћелије 715,9 816

Укупно 18.568 17.032
Извор: Стратегија развоја Општине Лајковац

13 Извор: „Стратегија развоја општине Лајковац“, радна верзија
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У Општини је релативно добро развијена мрежа јавних служби у области социјалне
инфраструктуре. Капацитети предшколских и школских установа (основне и средње
школе), мреже установа здравствене и социјалне заштите, те организације у области
културе и спорта, генерално гледано задовољавају потребе становништва Општине.

2.2.3.2. Васпитање и образовање
У области социјалне инфраструктуре (васпитање и образовање) на територији
општине Лајковац раде једна предшколска установа, две основне школе и једна
установа средњег образовања.

Организација предшколског образовања - У Лајковцу ради предшколска установа -
дечији вртић Лептирић, која покрива потребе све деце предшколског узраста из
посматране Општине. Установа је конципирана тако да ради са децом до 7 година
старости, груписаних према одређеној старосној категорији у јаслице, васпитне групе и
припремне васпитне групе. Програм целодневног боравка користи 275 деце (60 у
јаслицама и 215 у васпитним групама), а унутар припремне васпитне групе, у
четворочасовном програму учествује укупно 201 дете са читаве територије Општине.
Предшколској деци из периферних насеља (сеоских средина), унутар кампање - путујући
вртић свакодневно се обезбеђује комби превоз на релацији кућа-вртића и неометан
боравак у централном објекту уз присуство припреми за полазак у основну школу. Из ове
активности су изузети само малишани из насеља Јабучје, у којем се припремни
предшколски програм реализује у просторијама Сеоског дома, док се деца из насеља
Мали Борак и Скобаљ на реализацију овог програма упућују у издвојено одељење
основне школе Димитрије Туцовић у Доњем Јабучју.

Предшколска установа нуди поред стандардних услуга неге, васпитања и образовања
малишана и специфичне услуге организоване кроз повремене, додатне и делимичне
програме: школу енглеског језика, музичку радионицу и фолклор, превентивно-
корективну гимнастику, ликовно-сценску радионицу, летњи и зимски рекреативни
програм и остало. У наредном периоду морала би се сагледати реалност потреба
родитеља у сеоским насељима Општине за целодневним боравком деце, те на
локацијама где је то могуће приступити изградњи објеката намењених потребама деце
најмлађих узраста. У наредном периоду предвиђена је доградња и реконструкција
објекта предшколске установе Лептирић.
Организација основног образовања - Систем основног образовања у општини Лајковац
заснива се на матичним осмогодишњим школама у Лајковцу и Јабучју, са мрежом
подручних основних школа – истурених одељења у осталим насељима Општине.

Централни објекат основне школе Миле Дубљевић налази се у Лајковцу. Школа
располаже и са десет издвојених подручних основних школе: две осмогодишње у
Боговађи и Бајевцу, и осам четворогодишњих у Ћелијама, Непричави, Марковој Цркви,
Пепељевцу, Доњем Лајковцу, Ратковцу  и Врачевићу. Школу похађа око 1.100 ученика
(750 у матичној школи и 377 у издвојеним одељењима) како из поменутих насеља, тако и
из насеља која гравитирају локацијама истурених одељења школе. Установа броји 58
формираних разреда ученика, и 107 запослених радника, међу којима наставне
активности изводи наставно-стручни кадар од 70 особа.

Ово је школа дуге традиције постојања и рада унутар територије Колубарског округа.
Почиње са радом још далеке 1936. године. Школске 1952. године добија статус
осморазредне основне школе, а током 1962. се коначно смешта у нов објекат у којем
се и данас налази. Школа је добитник значајних друштвених признања општинског и
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републичког нивоа. У наредном периоду предвиђена је надоградња и реконструкција
објекта ове школске установе у Лајковцу и Врачевићу.

У насељеном месту Јабучје послује друга осмогодишња школа на територији општине
Лајковац, основна школа Димитрије Туцовић, коју у матичној згради и три издвојена
одељења (четворогодишње школе у Доњем Јабучју, Малом Борку и Скобаљу) похађа 370
ученика. Ово је најстарија основана школа на овом подручју, основана још 1842 године.
Васпитање и образовање ученика врши кадар састављен од 29 наставних, односно 9
административно-помоћних радника.

Међу многобројним проблемима са којима се руководство школе свакодневно
сусреће издваја се посебно старост и начин градње објекта (монтажни објекат који
према постојећим стандардима треба бити демонтиран и замењен новим). Због овога
је у плану изградња нове школе у Јабучју.

Организација средњег образовања - У Лајковцу од 1980. постоји и ради средња школа
17. септембар. Школу сваке године похађа у просеку око 600 ученика. Ученици се током
уписа према својим афинитетима опредељују за један од три понуђена образовна одсека
(електротехника, машинство и економија), односно једно од седам понуђених занимања.
Руководство ове образовне установе успешно прати трендове потреба одређених
пословних профила унутар Општине и шире, прилагођавајући њима правовремено
понуђене образовне смерове и наставни програм. Образовање ученика врши наставни
кадар од 50 људи.

2.2.3.3. Организација мреже објеката здравствене заштите
Мрежа здравствене заштите организована је кроз Дом здравља Лајковац,  као и кроз
здравствене станице у Јабучју, Боговађи и Словцу, односно амбуланте у Бајевцу,
Врачевићу и Малом Борку у саставу Дома здравља.  Кадровски капацитети и мрежа
објеката у области здравствене заштите у општини Лајковац не представља ограничавајући
фактор даљег развоја ове јавне службе, и поред потребе константних улагања у
реконструкцију и адаптацију објеката, и набавку медицинске опреме.
Дом здравља Лајковац је делом и у надлежности локалне самоуправе, те се из
буџетских средстава Општине финансира инвестиционо и текуће одржавање и
опремање објекта, набавка медицинских апарата и транспортних возила, и осталих
инвестиција које ће побољшати услове пружања медицинских услуга локалном
становништву.

Током 2008. године запослени Дома здравља Лајковац су бринули о око 16.000
грађана, корсника задравствене заштите са територије општине Лајковац. Дом
здравља пружа 24-часовну здравствену бригу и негу (кроз сменски рад и организована
свакодневна дежурства) организовану по следећим специјалистичким службама:

- служба опште медицине;
- служба медицине рада;
- служба задравствене заштите деце и жена (педијатрија и гинекологија);
- стоматолошка служба;
- патронажна служба;
- лабораторијско-дијагностичка служба (рентген и биохемијска лабораторија);
- служба специјалистичке заштите (интерно одељење);
- апотекарска служба;
- служба за правне, економске, техничке и помоћне послове.

Ова медицинска установа нема класичну службу хитне помоћи, стим да служба опште
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медицине оспособљеношћу својих запослених преузима у већем делу функције поменуте
службе (по позиву медицинске екипе одлазе на терен, а врше и услуге кућне неге и
лечења). У наредном периоду предвиђена је изградња Дома здравља у Врачевићу.

2.2.3.4. Социјална заштита
Социјалну заштиту у општини Лајковац спроводи општински Центар за социјални
рад. Центар задовољава потребе грађана за социјалном заштитом, који под утицајем
економске кризе имају тренд константног увећавања,  и имају и добру сарадњу са
руководством Општине и корисницима услуга. Центар се финансира буџетским
средствима Републике Србије и општине Лајковац, вршећи уредно све пословне
активности из његовог делокруга деловања.

Запослено особље Центра је професионално едуковано и оспособљено за рад према
законским нормама и стандардима предвиђених правилником, а у складу са Законом
за извођење овакве активности (у припреми је нови Закон о социјалној заштити)
Из буџетских средстава Републике Србије, Центар пружа следеће врсте материјалне
помоћи социјално угроженим категоријама становништва:

· материјално обезбеђење породица;
· туђа нега и додатак за туђу негу и помоћ;
· новчана помоћ за телесна оштећења;
· смештај социјално угрожених грађана у установе социјалне заштите и породице за

прихват ових лица;
На основу Одлуке скупштине општине Лајковац о правима у социјалној заштити која се
финансирају буџетским средствима Општине, последњих година се издвајају средства
обезбеђена за све евидентиране кориснике социјалних давања у натури.

Током последње две године, на територији Општине, као одраз глобалних социо-
економских дешавања у нашем друштву, Центар уочава повећање броја породица са
поремећеним породичним односима, односно јачање насиља унутар породице, увећање
броја евидентираних случајева малолетничке деликвенције и броја захтева за новчаним
давањима, раст броја лица смештених у установе социјалне заштите и остало.
Запослени Центра се свакодневно сусрећу са многобројним проблемима који утичу на
квалитет извођења свакодневних активности. Као лимитирајући фактори рада Центра
јављају се недостатак адекватног радног простора, потреба новог људства и
финансијских средства подршке лицима којима је помоћ неопходна и остало. Такође,
у складу са процесом старења сеоских средина на територији Општине је препозната
реална потреба за оснивањем Службе социјалне заштите организовања помоћи у кући
за стара лица (геронто домаћице).

2.2.3.5. Установе и организације у области културе и спорта
Култура - Постојећи Дом културе и библиотека у Лајковцу својим начином рада и
бројним културним манифестацијама задовољавају потребе становника Општине за
културним садржајима. Све културне манифестације по селима Општине организују се
при месним заједницама (Сеоским домовима) тих насеља.
Јавна установа Културни центар Хаџи Рувим у Лајковцу основана је 1993. године.
Зграда Центра омогућава несметано задовољење културних потреба грађана Општине
и располаже са биоскопско-позоришном салом и галеријским простором, а у свом
саставу обједињује и рад Дома младих са објектом новијег датума изградње.
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Међу многобројним активностима Центра издвајају се рад фолклорног друштва
(сениорски и дечији ансамбл), мешовитог хора, ликовне секције за децу и одрасле,
издавачка делатност. У плану менаџмента Центар је и оснивање драмске секције. Центар
у току године организује и обједињује програм културних дешавања на територији
Општине. Међу многобројним културним манифестацијама неке су већ зарадиле епитет
традиционалне, попут манифестација Дани Лајковца, Колубарски вез, Хаџи Рувимов
фестивал поезије, Ликовна колонија у Боговађи и Хаџи Рувимов ликовни салон, Жене
стварају, и друге.

Градска библиотека у Лајковцу, као самостална установа почиње са радом током
1995. године, а садашња зграда јој је додељена 1999. године. Располаже простором од
око 200 m2, у коме се налазе одељење за децу и одрасле са читаоницама, депои за
књиге, канцеларијске и помоћне просторије. Књижни фонд броји око 40.000 наслова,
а отворена је за грађане током сваког дана осим недеље и празника. Ова установа
ангажује 14  стално запослених особа,  а унутар ње је формиран и Завичајни фонд.
Простор Градске библиотеке се поред библиотечких активности користи и за
организацију многих културних догађаја (књижевне вечери, предавања, изложбе
књига и ликовних радова).
Спорт - Својствено Србији, фудбал је најразвијенија грана спорта унутар територије
Општине. Међу постојећим клубовима, Железничар из Лајковца је члан Посавске
зоне. Младост из Врачевића, Задругар из Лајковца и Рубрибреза наступају у окружној
лиги.  Постоји и општинска лига koју чине Јабучје,  Непричава,  Пролетер из Бајевца,
Степање, Полет из Доњег Лајковца, Колубара из Јабучја, Димитрије Туцовић из
Ћелија, Ратковац и Слога из Боговађе.
Према популарности за фудбалом долази кошарка (у Лајковцу постоје мушки и женски
кошаркашки клуб Железничар),  а за њом и карате (карате клуб Лајковац),  шах,  тенис,
планинарење (планинарско-смучарско друштво Ћира) и осталo.

Неометан рад спортских клубова и организацију многих такмичења буџетским
средствима сваке године помаже и Општина Лајковац. Општина располаже отвореним
спортским теренима у Лајковцу, фудбалским стадионом, а у фази изградње је и спортско-
рекреативи центар (хала спортова и отворени пливачки базени) у близини школа.

2.2.4. Инфраструктура

2.2.4.1. Саобраћај
Само општине и регије свесне феномена глобализације, знају да кључ њеном што
безболнијем прилагођавању у великоме лежи и у добро осмишљеном, фунционалном и
капацитетом задовољавајућем саобраћајном систему. Овај систем би требао представљати
веома битан стратешки елемент, како за општину Лајковац, тако и за његово шире
окружење (Колубарски округ). Природне предиспозиције Општине, посматране са
просторног и физичко-географског становишта, као и постојећа конфигурација терена,
указују да је Лајковац релативно повољног саобраћајно-комуникативног и стратешког
положаја, те далеко већег саобраћајног потенцијала у односу на досада искоришћен.

Брзу и лаку интеграцију у регионалне робно-новчане токове ово подручије може
остварити само уз добру инфраструктурну опремљеност,  где у првом плану треба да
егзистира саобраћајна инфраструктура. Овиме би се директно утицало на свеобухватно и
квалитетно коришћење свих расположивих ресурса, а преносно и на активнији однос ка
развојним процесима унутар Општине.
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Путна мрежа - Укупна дужина путне мреже на територији општине Лајковац је 171,5
km. Преко њене територије пролазе два државна пут првог реда, магистрални пут М-22 –
Ибарска магистрала (деоница Лазаревац-Ћелије-Жупања) и М-4 (деоница Словац-
Лајковац-Ћелије), у укупној дужини од 21 km (12,2% укупне путне мреже Општине).
Укупна дужина регионалних путева на територији општине износи 48 km, односно 28%
укупне путне мреже Општине. То су регионални путеви Р-101 (Ваљево-Словац-Уб), Р-101а
(Лајковац-Јабучје- Мали Борак-Скобаљ), Р-271 (Лајковац-Боговађа-Доњи Лајковац-Љиг),
Р-205б (Дудовица-Латковић-Врачевић) и Р-205 (Жупањац-Боговађа-Мионица). Обе
поменуте категорије путева су комплетно прекривене савременим коловозним застором,
који је у релативно добром стању. Међутим, на појединим деоницама регионалних путева
попречни профил пута не одговара прописаним стандардима. Укупна дужина локалних
(општинских) путева износи 102,5 km, односно 59,8% укупне дужине путне мреже
Општине. У њиховој суми са савременим коловозним застором је 90,8 km. Међу њима се
посебно истичу локални путеви Ратковац-Придворица-Стрмово-Пепељевац, Паљуви-
Јабучје, Уб-Јабучје, Словац-Ратковац-Врачевић, Доњи Лајковац-Ћирина пруга и спона
између М-4 и Р-101 кроз насељено место Непричава. Некатегорисане путеве на територији
општине Лајковац представљају углавном земљани атарски путеви.
Табела 12. Упоредна структура путне мреже територијалних јединица

Магистрални Регионални Локални
Територија Укупно Савремени

коловози Свега Савремени
коловози Свега Савремени

коловози Свега Савремени
коловози

Република *
Србија 39.200 25.426 4.637 4.458 10.400 9.126 24.163 11.842

Колубарски
*Округ 1.785 1.272 196 196 629 541 960 535

Општина **
Лајковац 171,5 159,8 21 21 48 48 102,5 90,8

Извори: *Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2009. Подаци су за 2008. годину;
**Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац.

Табела 13. Дужина путева у km/km² - територијална анализа

Територија Укупна дужина
путева у km

Површина посматране
територије у km2

Густина путне
мрезе у km/km²

Република Србија 39.200 88.361 0,44
Колубарски округ 1.785 2.474 0,72
Општина Лајковац 171,5 186 0,92

Извор: * Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2009. Подаци су за 2008. годину;
** Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац.

Према показатељу густине путне мреже, Општина je далеко испред републичког просека,
односно просека за Колубарски округ. И поред предочене чињенице постоји објективна
потреба за изналажењем најповољнијих решења око проширења постојеће путне мреже
унутар Oпштине и побољшања њеног функционално-просторног распореда. Приоритет би
требао бити пронађен у тежњи што бољег повезивања насеља са општинским центром, а
све у светлу ефикаснијег обављања функције саобраћаја и међусобног повезивања свих
привредних делатности и насељених делова општине у једну функционалну целину.
Отежавајућу околност овоме могу представљати: неповољне теренске карактеристике
појединих делова општине; недостатак материјалних и финансијских средстава локалне
самоуправе, која је одговорна за стање локалних путева и пратеће инфраструктуре;
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релативно мала заинтересованост Републике за крупнија улагања у реконструкцију и
модернизацију постојећих регионалних путних праваца. Насупрот реченом, вредна
напомене је чињеница да су почели радови на изградњи аутопута Београд – Јужни Јадран
који ће се једном деоницом ослањати и на територију Општине.

Требало би скренути пажњу на утицај запуштене путне инфраструктуре на потпуније
коришћење свих привредних потенцијала Општине, што је најочитије на примеру
пољопривреде. Како локални путеви често немају потребне техничке услове за нормално
кретање моторних возила и пољопривредне механизације, пољопривредни производи који
се откупљују на овом подручју често губе на квалитету услед лоших транспортних услова.
Табела 14. Регистрована моторна и прикључна возила – територијална анализа

Територија Мотоцикли

Аутомобили и
специјална
путничка

возила

Аутобуси

Теретна
возила
и радна
возила

Трактори Прикључна
возила

Република
Србија 31.803 1.500.182 8.557 165.090 7.387 27.686

Колубарски
округ 837 35.876 178 4.787 360 994

Општина
Лајковац 75 2.818 10 258 14 29

Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2009.
Напомена: Подаци су за 2008. годину

На подручју општине Лајковац, делатност у вези са поправком моторних возила,
уградњом и продајом резервних делова обавља 8 привредних субјеката - регистрованих
аутосервисних радионица. Број постојећих радионица није у сразмери са бројем
званично регистрованих моторних и прикључних возила, те друмско-транзитним
потенцијалима Општине.

На територији Општине налази се 3 бензинске станице (ОМВ, Југопетрол и МГ д.о.о.)
са 16 точионих места, које задовољавају тренутну концентрацију регистрованих
моторних возила, могућу транзитну фреквентност постојеће путне мреже и постојеће
привредне потенцијале.

Густина и квалитет постојећег јавног превоза (аутобуске мреже) је у глобалу
задовољавајућ. Територију Општине у локалном и међуградском саобраћају покривају 4
аутопревозника (СИИ-ТУРС д.о.о., АС УБ, Ласта Ваљево и Ластра Лазаревац), са
довољним бројем превозних средстава и дневних полазака са централне аутобуске
станице у Лајковцу ка насељеним местима у локалу и већим градовима у Србији.
Поменута станица представља значајно саобраћајно чвориште унутар целокупне мреже
јавног превоза (међуградског и приградског) на територији Општине, као полазно
стајалиште међуградских и међумесних линија, односно почетно завршни терминус свих
локалних линија.

На територији Општине постоји укупно 71  аутобуско стајалиште.  Проблем унутар
аутобуског транспорта могу представљати на неким местима по путнике небезбедна
аутобуска стајалишта дуж превозних траса (неуређена проширења уз саобраћајнице).
Додатну специфичност јавног превоза у транзиту кроз територију општине Лајковац
представљају уговорене аутобуске линије за потребе превоза радника РБ Колубара и
приградске линије за превоз запослених и ђака, а према потребама радног времена
рударског басена, локалних послодаваца и школских установа.
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Железнички саобраћај - Са становишта мултимодалности и повезивања Лајковца са
Београдом и јужним регионалним центрима, за Општину је од специфичног значаја
пружни правац Београд –  Бар,  који у дужини од 13,4  km  прелази преко њене
територије. Унутар ове трасе налазе се две железничке станице (Лајковац и Словац), са
свим потребним пратећим објектима и инфраструктуром. Станични и индустријски
колосеци су стандардне ширине, осовинског оптерећења од 22,5 t. Иако је сам пружни
правац пројектован за брзине од преко 100 km/h, лоше инвестиционо одржавање и
недостатак финансијских средстава за модернизацију исте је довео до тога да су
остварене брзине возова далеко мање.
На поменутој саобраћајници се налазе четри надземна пружна прелаза, осигурана
браницима и полубраницима. У центру Лајковца се налази и један подземни пешачки
пролаз у непоредној близини железничке станице.

Са главне железничке станице у Лајковцу превоз путника и транспорт роба се обавља
у довољном броју полазака за веће градове у ближем и даљем окружењу.

Ваздушни, водни и мултимодални саобраћај - Дефинисавши ваздушни саобраћај као
економски најскупљи начин превоза, са специфичним потребама неопходним за његово
успостављање, на територији општине Лајковац за сада не постоје реалне потребе за овим
видом саобраћаја. Усмеравање путника и роба се врши углавном ка београдском аеродрому.

С обзиром на своје природне карактеристике, реке које протичу територијом Општине
(превасходно Колубара) нису од пловног значаја за посматрани регион, односно Лајковац.

Кад је у питању мултимодални саобраћај, осим комбинације железнице и друмског
саобраћаја, Општина нема објективних потреба, а ни основних услова за његово
организовање. Већ постојећи, и потенцирање (од стране Републике) изградње нових
робно-транспортних центара у градовима у ближој и даљој околини Лајковца (Београд,
Ваљево, Чачак, Ужице и други), имаће директне и позитивне импликације на квалитет
и квантитет самог робног саобраћаја на подручју Општине.

2.2.4.2. Телекомуникације

У данашње време императив развоја неког подручја, уз подизање квалитета животног
стандарда његовог становништва, оличен је и у добро просторно појектованој,
капацитетом довољној, модерној и поузданој телекомуникационој инфраструктури.
Успостављање телекомуникационе мреже у ретко насељеним и удаљеним деловима
Општине (удаљеним засеоцима), као вид  брзе комуникације са спољним светом, може
бити један од фактора којим би се утицало на заустављање исељавања и евентуалан
повратак становништва на дата подручија.

Фиксна телефонија и поштанске услуге - Телекомуникациона мрежа у насељима
општине Лајковац је углавном подземна, а мањим делом надземна на дрвеним
стубовима. Мрежа фиксне телефоније је задовољавајућег квалитета и у доста је
бољем стању од мрежа у околним општинама. Број директнх прикључака се креће око
6.000, док су двојни прикључци сведени на стотинак.
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Табела 15. Фиксна телефонија и поштанске испоставе

Територија Поштанске
испоставе

Број
становника*

Број
становника

по пошт.
испостави

Број
претплатничких
линија фиксне

телефоније

Густина ТТ
мреже (број

линија на 100
становника)

Република
Србија 1.516 7.350.222 4.848 2.914.299 39,6

Колубарски
округ 37 182.015 4.919 65.786 36,1

Општина
Лајковац 4 15.828 3.957 5.301 33,4

Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2009.;
Напомена: Подаци су за 2008. годину; * Процењен број становника на дан 30.06.2008.

На основу расположивих података, предузеће за телекомуникације Телеком Србија А.Д.,
на посматраном подручју има инсталирану главну централу типа MSAN у Лајковцу и 5
чворних централа типа DKTS у Словцу, Боговађи, Врачевићу, Бајевцу и Јабучју. Све
поменуте централе су дигиталне, а у плану Телекома Србија А.Д. је модернизација свих
централа на оне типа MSAN.

Посматрајући податке преузете из публикације Општине у Србији у 2009. години –
Републичког завода за статистику, тренутно остварена густина ТТ мреже у лајковачкој
општини (број телефонских прикључака на 100 становника) износи 33,4. Вредност овог
показатеља је испод нивоа његове вредности за територију Републике Србије (39,6),
односно територију колубарског округа (36,1).
Према доступним подацима Јавно Предузеће ПТТ саобраћаја Србије на подручју
Општине има 4 поштанске испоставе (у Лајковцу, Јабучју, Боговађи и Словцу).
Постојећи просторни распоред поштанских испостава, њихов број, асортиман и
квалитет услуга које оне пружају одговарају тренутној концентрацији и потребама
локалног становништва.

Мобилна телефонија - Унутар територије Општине присутни су сви оператери који
послују на територији Републике (Телеком Србије А.Д., Теленор и ВИП). Изграђене
базне станице-репетитори и сигнал мобилне телефоније, за већину становништва која
живи у удаљеним засеоцима Општине (где још није успостављен систем фиксне
телефоније, или је он лошијих техничких карактеристика) је најчешће једини доступни
телекомуникациони оквир. Покривеност територије Општине сигналом и сама јачина
сигнала оператера мобилне телефоније је у глобалу задовољавајућа. Сигнал се шаље са
два репетитора у функцији, лоцираних у Пепељевцу и Словцу.

Интернет - Међу интернет провајдерима на територији Општине доминира Телеком
Србије А.Д. Градско језгро Лајковца ужива АДСЛ интернет конекцију (претпоставка је
да има око 700 портова) док је у осталим селима доступан само dail-up вид конекције.
Услуге бежичног (wireless) интернета су за сада ретко у понуди потенцијалним
корисницима.  Такође,  за сада није регистрован рад ни једне школе рачунара на
територији Општине. Повремено, према потреби, се организују курсеви из ове области од
стране школа рачунара из других општина (најчешће Ваљева). Наведено може навести на
закључак да је до сада изражена брига за проблем искорењивања информатичке
неписмености локалног становништва на ниском нивоу.
Јавно информисање - Јавно информисање на подручју општине Лајковац функционише
како преко доступног ТВ и радио сигнала јавног сервиса (доступни канали РТС), тако и
преко ЈП РТВ Пруга, предузећа чији је оснивач Општина, конципираног да служи као
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локални сервис грађанима (информативни радио програм са свим битним вестима које
тангирају подручје Лајковца и околине). На посматраној територији не постоји ни једна
локална приватна ТВ станица или провајдер кабловског ТВ сигнала.

2.2.4.3. Енергетика
Грејање - На територији Општине не постоји систем даљинског централног грејања.
Домаћинства и предузећа решавају питање грејања најчешће путем коришћења електричне
енергије, течног и чврстог горива.
Електрична енергија - Међу трансформисаним видовима енергије најзаступљенија је
електрична енергија. Њен дистрибутер на овом делу подручја Колубарског региона је
Привредно Друштво за дистрибуцију електричне енергије Електросрбија д.о.о. из
Краљева, које електричну енергију преузима из јединственог републичког електро-
енергетског система под управом Јавног предузећа Електропривреда Србије, са
седиштем у Београду. Коначну дистрибуција електичне енергије до крајњих потрошача
на територији општине Лајковац обавља огранак (електродистрибутивно предузеће) у
саставу Привредног друштва Електросрбија, Електродистрибуција Лазаревац.
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору општине Лајковац
обезбеђено је из трансформаторске станице ТС 35/10kV. На простору Општине
постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 10kV, као и нисконапонска
(секундарна), дистрибутивна мрежа 0,4kV, са њима припадајућим трансформаторким
станицама (135 станица ТС 10/0,4kV).

Средњенапонска мрежа далековода 10kV је претежно надземног карактера. Основна
функција ове мреже је у повезивању трансформаторске станица ТС 35/10kV са
трансформаторским станицама ТС 10/0,4kV различитих снага. Нисконапонска, секундарна,
мрежа 0,4kV која непосредно напаја потрошаче је највећим делом ваздушна. Покривеност
територије Општине мрежом је стопроцентна. Како је 90% мреже у задовољавајућем
стању, односно њен мали део захтева реконструкцију, у крајњој инстанци, постојеће стање
електроенергетске мреже не преставља ограничење даљег привредног развоја Лајковца.
Гасоводна мрежа - Подручје општине Лајковац није покривено дистрибутивном
гасоводном мрежом. Ова чињеница може бити лимитирајући фактор снабдевања
потенцијалних потрошача (како технолошких – индустрије и комуналне енергетике, тако и
свих домаћинстава која се налазе на посматраној територији) овим релативно јефтиним и
еколошки чистим видом енергије.

У наредном средњорочном планском хоризонту један од битних инфраструктурних
приоритета, како на локалном, тако и на регионалном нивоу (Колубарски округ), требао
би бити и изградња мреже за дистрибуцију земног гаса ка свим заинтересованим
потрошачима. Ово би се постигло полагањем разводног гасовода високог притиска РГ
05-06 (предложена траса магистралног гасовода из Просторног плана Републике
Србије) на деоници Београд – Ваљево, те пројектовањем најповољнијих коридора за
провођење разводних гасовода средњег и ниског притиска (градске гасоводне мреже и
комплетне гасоводне мреже унутар територије Општине).

2.2.4.4. Стамбено-комунална инфраструктура
Водоснабдевање - Организовано јавно водоснабдевање територије Општине врши се
из бунара и фабрике воде на локацији села Непричава, општина Лајковац. Укупни
производни капацитет фабрике од 200 l/sek се споразумно у одређеном односу дели
на оштине Лазаревац и Лајковац. Управљање фабриком воде и бунара, као и контрола
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квалитета воде је поверено ЈП Лазаревац. Квалитет произведене пијаће воде је
задовољавајућег квалитета.

Активности водоснабдевања општине Лајковац су у надлежности ЈП за обављање
комуналне делатности - Градска чистоћа Лајковац. Укупна дужина водоводне мреже
износи око 53 km. Мрежа се налази у генерално лошем техничком стању, стварајући
према проценама месечне губитке у снабдевању далеко изнад републичког просека (око
60%). Треба напоменути да је релативно већи део мреже изграђен од азбестно-
цементних цеви (око 9,5 km), који је потенцијално велик проблем за здравље локалног
становништва.
Како се под одрживим водоснабдевањем подразумева подједнака брига и о квантитету
и квалитету испоручене воде потрошачима, предпоставља се да би са смањењем
губитака воде током њене дистрибуције на 20%, капацитет бунара у Непричави био
довољан за редовно снабдевање становништва и индустрије комплетне Општине.
На територији месних заједница Боговођа, Словац, Степање и Бајевац у надлежности
Савета месних заједница функционишу мањи сеоски водоводи, који нису у систему
редовне контроле кавалитета воде. Такође, неки делови Општине још увек немају
организовано снабдевање водом, а локално становништво се њом снабдева најчешће
из сопствених бунара. Отежавајућу околност водоснабдевања пијаћом водом живља
на територији Општине представља и чињеница да је слив реке Колубаре генерално
мале водности.
Табела 16. Проценат домаћинстава са сигурним приступом води за пиће

Територија

Укупно
испоручена

количина воде у
(000m3)

Укупан број
домаћинстава*

Број домаћинстава
прикључених на
водоводну мрежу

Остварено
учешће (%)

Република
Србија 475.875 2.521.190 1.996.350 79,2

Колубарски
округ 11.395 63.286 44.339 70,1

Општина
Лајковац 444 5.605 3.543 63,2

Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2009;
Напомена: Подаци су за 2008. годину.; * Укупан број домаћинстава је према попису из 2002. Године.

Посматрајући проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу, примећује се да
је општина Лајковац у доста лошијем положају у односу на просек Републике и Округа.
Како се са активирањем свих привредних потенцијала Општине, као и појавом нових
потрошача (ширењем градског насеља и изградњим нових објеката у индустријској
зони) може реално очекивати повећана потрошња воде у наредном периоду, то постоји
оправдана потреба проширења капацитета постојећих изворишта и постројења за
пречишћавање воде, постепене реконструкције водоводне мреже и смањења укупних
губитака током дистрибуције воде ка крајњим потрошачима. Унутар уже територије
града Лајковца у ближем временском хоризонту су у плану активности на
реконструкцији водоводне мреже на неколико локација у укупној дужини од око 1 km
(улица Светог Саве, вртић, дом здравља, основна и средња школа).

Каналисање отпадних вода - Канализициона мрежа (комуналнa и атмосферских
отпадних вода) постоји само на територији града Лајковца. Њено управљање
поверено је ЈП за обављање комуналне делатности - Градска чистоћа Лајковац. Сва
количина отпадних вода са територије Општине се посредним или непосредним
путем излива у реку Колубару.
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Канализациона мрежа се протеже дужином од око 33 km. Мрежа је доста стара, а
поједини делови су у технички јако лошем стању и годинама нису прошли кроз процес
чишћења (током 2009. године је очишћена деоница фекалног цевовода у дужини од око
15 km). Сакупљање отпадних вода се врши у фекалним клекторима којима се она
одводи у реку Колубару. У појединим тачкама на фекалне колекторе прикључена је и
кишна канализација, долази до њиховог преклапања. Пре испуштања у Колубару
отпадне воде не пролазе никакав претходни третман.
Села на територији Општине немају изграђену канализациону мрежу. Фекалне воде
домаћинстава се одлажу у септичке јаме, а ЈП Градска чистоћа специјаним возилом
одвози сакупљено и директно излива у реку Колубару.  Са разлогом се поставља
питање често неадекватног одлагања фекалних вода у септичке јаме, односно о броју
домаћинстава који их не поседују већ своје отпадне воде директно пуштају у
површинске канале и потоке. Напоменуто може у великом допринети појави загађења
тла и подземних вода.

Велика већина индустријских произвођача са територије Општине не поседују
третман примарног пречишћавања технолошких отпадних вода унутар свог
производног комплекса. Они овакву воду испуштају директно у реку Колубару.

Табела 17 – Проценат домаћинстава са приступом канализацији

Територија

Укупна
количина
отпадних

вода у
 (000 m3)

Пречишћене
отпадне
воде у

 (000 m3)

Укупан број
домаћинстава*

Број
домаћинстава

прикључених на
канализациону

мрежу

Остварено
учешће

(%)

Република Србија 380.300 54.938 2.521.190 854.516 33,9
Колубарски округ 6.500 5.038 63.286 20.888 33,0
Општина
Лајковац 394 0 5.605 2.548 45,4

Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2008;
Напомена: Подаци су за 2007. Годину; * Укупан број домаћинстава је према попису из 2002. године

Показатељ - проценат домаћинстава прикључених на канализациону мрежу, валидан
за општину Лајковац је изнад вредности овог показатеља на Републичком и
Окружном нивоу.  На руку,  овом на први погле добром приказу иде чињеница да је
већина домаћинстава концентрисана унутар градског језгра, дела општине који је
једино покривен канализационом мрежом.
Површинске (атмосферске воде) се на територији Општине одводе системом отворених
канала и затвореним системом канализације атмосферске отпадне воде у Главни канал
или у реку Колубару.  Како Главни канал у ситуацијама обилних киша није довољне
пропусне моћи да издржи притисак прилива велике количине воде, тада долази до
појаве плављења околног простора. Слична ситуација са неодговарајућом пропусном
моћи јавља се и код одводних земљаних канала у систему отворених канала.
У току су радови на изградњи комплекса постројења за биолошко пречишћавање
отпадних вода пројектованог да издржи хидрауличко и биолошко оптерећење
отпадних вода из домаћинстава са територије Општине. Током ове године, започета је
изградње канализационе мреже у Индустријској зони у дужини од 325 m, од укупно
планираних 1.023 m. У следећим градским улицама: Кнеза Лазара, Јована Дучића и
Ибарској је завршена изградња нове канализационе мреже, док су у Хајдучкој улици
ови радови још у току.
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Одржавање хигијене улица и јавних зелених површина - Делатност одржавања
хигијене улица и јавних зелених површина врши ЈП за обављање комуналне
делатности - Градска чистоћа Лајковац, у сагласности са ЈП Дирекцијом за уређење и
изградњу општине Лајковац. Чистоћа се одржава свакодневним сакупљањем
разбацаног смећа са свих главних улица и зелених површина у ужем градском језгру.
На територији Општине не постојe  градски паркови,  а јавне зелене површине су
конципиране у форми дрвореда, жбунастих и цветних формација и травњака. Оне се
простиру на површини од око 23.600 m2,  а могу се поделити у категорију оних које су
доступне свим становницима (зелене површине на улицама и око јавних објеката – Домови
културе и Домови здравља) и оне чије је коришћење ограниченог карактера (површине око
школа, вртића и унутар индустријске зоне). Сваке године се током периода април –
октобар једанпута месечно изводи кошење – уређење јавних зелених површина.

Одношење смећа - Управљање комуналним отпадом на територији општине Лајковац
поверено је ЈП за обављање комуналне делатности - Градска чистоћа Лајковац. Ово
предузеће изводи сакупљање, транспорт и одлагање смећа, док надлежни орган Општине
врши контролу реализације ових активности.

На територији ужег градског језгра одношење смећа се врши свакодневно, а унутар
покривене територије обухваћено је око 3.000 домаћинстава и правних лица. У осталим
насељеним местима Општине смеће се одвози једном недељно, а на овој територији је
обухваћено око 1.000 домаћинстава (Јабучје око 300, Боговађа и Ћелије око 100, Словац
и Рубрибреза око 50, итд.).
У осталим сеоским насељима се не врши организовано сакупљање и одвоз смећа, већ га
становништво углавном спаљује или одлаже на формиране дивље депоније
(регистровано је 45 сталних дивљих депонија). Оваква ситуација се решава сезонски
организованим активностима чишћења поменутих депонија, а према налогу комуналне
инспекције у саставу ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац. Како је
еколошки приступ у манипулацији са смећем један од услова приступања ЕУ, Општина
ће у наредном периоду морати да посветити већу пажњу овом проблему.

Сакупљање отпада од стране ЈП Граска чистоћа Лајковац на поменутим територијама
се врши помоћу 15 великих металних контејнера запремине 5 m3, 180 мањих
контејнера запремине 1,1 m3 и 1.600 мобилних канти запремнине 80 l и 140 l. Током
одлагања смећа се не врши организована селекција секундарних сировина. Транспорт
смећа се врши возилима ЈП Градска чистоћа (2 ауто смећара Roto pres, 1 ауто подизач,
2 трактора са приколицом и 1 Skip LB 115 New Holand). Смеће се усмерава ка
привременој депонији у насељу Ћелије.
Према званичним проценама за неометано прикупљање кабастог смећа у свим месним
заједницама Општине неопходан је већи број додатних судова различите запремине.
Према истим проценама у сеоским срединама недостаје око 60 контејнера запремине 1,1
m3 и око 1.000 канти.
Такође треба напоменути да је и општина Лајковац један од потписникa споразума о
изградњи регионалне депоније унутар Колубарског округа (остали потписници су
општине Лазаревац, Уб, Мионица, Ваљево, Осечина, Љиг, Коцељева, Владимирци и
Обреновац).
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА СУБЈЕКАТА У РУРАЛНОЈ
ЕКОНОМИЈИ

2.3.1. Породично пољопривредно газдинство
Према Закону о пољопривреди и руралном развоју,20 пољопривредно газдинство
представља производну јединицу на којој привредно друштво, земљорадничка задруга,
установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља
пољопривредну производњу. Породично пољопривредно газдинство јесте
пољопривредно газдинство на којем физичко лице - пољопривредник заједно са
члановима свог домаћинства обавља пољопривредну производњу  (чл. 2. Закона).
Закон о попису пољопривреде, пољопривредно газдинство дефинише као технички и
економски самосталну производну јединицу, која има јединствено управљање и на којој
привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник
или породично пољопривредно газдинство обавља пољопривредну производњу21. Овај
закон под појмом породично пољопривредно газдинство подразумева сваку породичну
или другу заједницу 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, без обзира на
то да ли они производе само за своје потребе (некомерцијално пољопривредно газдинство)
или за своје потребе и продају (комерцијално пољопривредно газдинство) (чл. 3. Закона).
Попис, обављен 2002. године, у оквиру категорије породичног пољопривредног газдинства
регистровао је тзв. домаћинства са газдинством, у која је убрајано свако домаћинство,
које је у време Пописа користило најмање 10 ари обрадивог земљишта, као и домаћинство
које је користило мање од 10 ари обрадивог земљишта, а поседовало је најмање: једну
краву и теле или краву и јуне,  или једну краву и два одрасла грла ситне стоке,  или пет
одраслих оваца, или три одрасле свиње, или, четири одрасла грла оваца и свиња заједно,
или 50 комада одрасле живине, или 20 кошница пчела22.

Према  Попису 2002., од
укупно 5.605 домаћинстава
у Општини,  газдинство  је
имало 316423 или 56,4%..
То је знатно више него на
нивоу Округа (47,2%),  и
Републике (30,9%).
Учешће домаћинстава са
газдинством, по насељима
креће се од 11,8%  у
Лајковцу –  вароши до
94,3% у Стрмову
(Графикон 3.).

Извор: Попис 2002, РЗС.

20 Сл. гласник РС, бр. 41/2009
21 Сл. гласник РС, бр. 104/2009.
22 РЗС, Попис 2002. – Пољ. фондови: Књига 2, 2004. Методолошка објашњења, стр. 11-12.
23 У Општини је 2010. године регистровано 1578 газдинстава, (50% према 38% на нивоу РС) (СО Лајковац,
октобар, 2010, Управа за трезор, 31. јун 2010.).

Графикон 3. Заступљеност домаћинстава са газдинством
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2.3.1.1. Газдинства према старости и образовању
У погледу старости чланова породичних пољопривредних газдинстава,  Лајковац има
нешто повољнију структуру од одговарајуће на нивоу Округа, односно Републике.

Учешће становништва на газдинствима
старијих од 65 година ниже је у Општини
(21,9%), негу у Округу (24,7%), односно у
Републици (22,9%). Старијих од 65 година
најмање је било на газдинствима у насељима
Словац (18,3%) и Лајковац-село (18,5%), а
испод просека ова категорија становништва
била је заступљена и у Јабучју, Доњем
Лајковцу, Ратковцу, Стрмову и Рубрибрези.

Насупрот томе, највише старих било је на
газдинствима у Малом Борку (29,5%),
Боговађи (28,7%) и Скобаљу (27,8%). Оваква
ситуација је очекивана,  с обзиром да млађе
становништво Малог Борка и Скобаља
полако напушта ова насеља, која се
припремају за пресељење, док је Боговађа,
због природних и културних вредности
(шума, манастир, одмаралиште) пре свега
туристичко одредиште и резиденцијални
простор за становнике са личним приходима,
док је пољопривреда на газдинствима
маргинално заступљена (Графикон 4.).

Извор: Попис 2002., РЗС.

Ниво образовања чланова газдинства у
Општини био је значајно виши од просечног
на нивоу Округа,  али не и од просека за
Републику. Међу становништвом на
газдинствима у општини Лајковац било је
26,5% са средњим нивоом образовања, према
18,2%  у Округу и 25,5%  у Републици.  У
Општини је мањи број чланова газдинстава са
основном школом (22,5%) него у Округу
(23,1%) и Републици (23,4%). У погледу више
и високе школске спреме, ситуација је
повољнија  на нивоу Републике.
Разлике по насељима су изражене.
Најквалитетнију образовну структуру имају
газдинства у насељима: Лајковац – варош,
Лајковац – село, Боговађа, Пепељевац, Ћелије
и Словац, а најмање образованих је у
насељима са већим учешћем газдинстава чији
се чланови баве искључиво   пољопривредом,
попут: Бајевца, Врачевића и Доњег Лајковца
(Графикон 5.).

Извор: Попис 2002., РЗС.

Графикон 4. Старост чланова
газдинстава
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Графикон 5. Ниво образовања чланова
газдинстава

0 % 2 0 % 4 0% 6 0 % 8 0% 10 0 %

Република Србија

Колубарски округ

Општина Лајковац

Ћелије

Стрмово

Степање

Словац

Скобаљ

Рубрибреза

Ратковац

Придворица

Пепеље вац

Непри чава

МарковаЦрква

МалиБорак

Лајковац-село

Лајковац-варош

Јабучје

Доњи Лајковац

Врачевић

Боговађа

Бајевац

Непотп. основна Основна Средња Виша Висока



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

38

2.3.1.2. Газдинства према величини поседа
Породична пољопривредна газдинства у општини Лајковац располажу ситним поседима.
Просечна величина поседа, 2002. године, износила је 2,14 хектара, што је мање од просечне
величине поседа у Републици (2,46 hа) и Колубарском округу (2,94 hа)24.  Осим што су
ситни, поседи су и распарчани. Просечан број одвојених делова земљишта (парцела),
идентичан је за Општину, Округ и Републику (4), с тим што је просечна  величина парцеле
у Општини била 93 ара, према просечној у Округу од 132, односно у Републици од 83 ара.
Највише је газдинстава са поседом коришћеног пољопривредног земљишта величине
између једног и три хектара, што је карактеристично и за ниво Округа и Републике.
Таквих је у Општини  било 37,7%, што је изнад просека за Округ 27,2% и Републику
32,7%.  Испод просека било је газдинстава која користе веће површине земљишта,  на
пример између осам и десет хектара - 2,6%, наспрам 7% у Округу и 4,4% у Републици,
као и оних преко десет хектара - 2,6% (7% у Округу и 5,5% у Републици). У три насеља
није било газдинстава са коришћеним земљиштем величине од осам до десет хектара, а
у девет насеља газдинстава са поседом изнад десет хектара.
Статистика бележи и пољопривредна газдинства која не поседују земљиште.  У 13
насеља општине Лајковац било је газдинстава без земљишног поседа и њихово је
учешће у укупном броју пољопривредних газдинстава на нивоу Општине износило
0,6%, што је изнад просека за Округ (0,5%), али и испод просека за Републику (0,8%).
Ова газдинства су, у насељима у којима су регистрована, учествовала у укупном броју
газдинстава између 0,3% и 3,3% (Графикон 6.).

Графикон 6. Газдинства према коришћеној обрадивој површини
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Извор: Попис 2002., РЗС.

Очигледно је да мали број газдинстава располаже крупнијим поседима, што има за
резултат ниску продуктивност производње на газдинствима.

24 РЗС. Попис 2002. – Пољопривредни фондови: Књига 1, 2003., стр. 46.
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2.3.1.3. Газдинства према изворима прихода
Према изворима прихода, породична пољопривредна газдинства се деле на пољопривредна,
непољопривредна, мешовита и газдинства без прихода. У пољопривредна газдинства
убрајају се газдинства у којима сви приходи потичу од индивидуалних пољопривредника на
газдинству. У непољопривредним газдинствима приходи потичу од члана, односно од
чланова који обављају непољопривредна занимања или пољопривредно занимање ван свог
газдинства, или пак приход потиче од пензије, друге имовине, социјалне помоћи или неке
друге врсте сталних примања. Мешовита газдинства приходе остварују из
пољопривреднних и непољопривредних извора, док  је на газдинствима без прихода извор
прихода непознат или приходи потичу од издржавалаца који нису чланови газдинства.25

Међу газдинствима општине Лајковац (Графикон
7.) мање је оних са искључиво пољопривредним
изворима прихода (12,3%, према 33,1% за Округ и
17,8% Републику), а више газдинстава са
непољопривредним приходима  (69%, према 40,2%
за Округ и 62,3% за Републику). Учешће
газдинстава са мешовитим изворима прихода од
15,1% ниже је од просека за Округ (22,5%),
односно Републику (16,4%), док је учешће
газдинстава без прихода, износило 3,6% (према
4,2% на нивоу Округа и 3,5% на нивоу Републике).

Посматрано по насељима - у насељу Лајковац-варош, готово 98% газдинстава
остваривало је приходе искључиво из непољопривредних извора. У насељима Словац и
Маркова Црква није било чисто пољопривредних газдинстава. У насељу Маркова
Црква није било ни пољопривредних, ни газдинстава без прихода (Графикон 8.).

Искључиво од пољопривреде приходе
остварује највећи проценат газдинстава у
насељима Бајевац (34,6%) и Врачевић
(29,4%), а изнад општинског просека су и
Стрмово,  Мали Борак,  Доњи Лајковац,
Непричава и Јабучје.
Већи број насеља бележи високо учешће
газдинстава са мешовитим изворима прихода
(Ратковац 40,2%, Степање 28,6%, Доњи
Лајковац 24,8%, Бајевац  22%, Јабучје 21,2%).
Иако се у највећем броју случајева ради о
људима који се, поред основног запослења у
РБ "Колубара",  пољопривредом баве као
допунском делатношћу, то може обезбедити
додатни капитал, повећати стручни ниво и
мобилност радне снаге и ојачати
предузетнички дух становништва на
газдинствима за евентуално осамостаљивање
и развој пратећих делатности, на газдинству,
или у руралном окружењу.

Извор: Попис 2002., РЗС.

25 РЗС, Попис 2002. – Пољ. фондови: Књига 2, 2004. Методолошка објашњења, стр. 11-12.

Графикон 7. Газдинства према
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2.3.2. Предузећа и радње регистровани у области пољопривредне производње и
прераде пољопривредних производа
У општини Лајковац послује неколико предузећа у области производње и прераде
пољопривредних производа. Изузетно је значајно постојање предузећа „Виндија“,
д.о.о. Лајковац које има велике планове у области даљег развоја и јачања живинарске
производње, а значајни су и капацитети хладњаче, силоса, приватне млекаре.

У  наставку се наводе значајнија предузећа у области пољопривреде и прераде
пољопривредних производа на подручју Општине.

I Виндија, д.о.о., Лајковац (пословни систем за производњу и трговину)26. Ово
предузеће регистровано је 2005. године (куповином из стечаја задружне млекаре
„Лајковац“) и налази се у пословном систему "Виндија" из Вараждина (Република
Хрватска)27.  Предузеће „Виндија“  д.о.о.  -  Лајковац у свом саставу има широм градова
Србије перадарско-бројлерске фарме, фабрику сточне хране, капацитете прераде меса,
складишно-дистрибутивне центре и сл. У општини Лајковац, предузеће има савремени
складишно дистрибутивни центар и фарму за тов бројлера. Живинарска фарма на 10,5 hа
изграђена је на земљишту бивше задружне млекаре „Лајковац“ у месту Рубрибреза, има
капацитет 180.000 бројлера и отпочела је са радом крајем 2010. године.
Будуће инвестиционе активности овог значајног предузећа у многоме ће утицати и на
усмеравање пољопривреде општине Лајковац. Планови предузећа „Виндија“ д.о.о.
Лајковац највећим делом усмерени су на јачање живинарске производње у Општини. У
плану је изградња кланице за живину и капацитета за прераду живинског меса (кланица
би била на 37.000 m2 са годишњим капацитетом прераде 40 хиљада тона живинског меса
и са потпуно аутоматизованом линијом високог степена прераде), као и кооперација са
индивидуалним сектором са плану живинарске производње. Управо би поменута
кооперација омогућила да већи број породичних пољопривредних газдинстава, уз пренос
технологије, знања и свих потребних инпута (хране и једнодневних пилића) за
производњу из предузећа „Виндија“, започне тов пилића на сопственим фармама. Уз
повољне кредите, произвођачима би се гарантовало и оно најбитније - откуп целокупне
производње. Ово би значајно променило производну оријентацију породичних
пољопривредних газдинстава, на којима тренутно живинарска производња није
заступљена (нема тржишних/робних произвођача).
Инвестиционе планове предузећа „Виндија“, д.о.о. Лајковац, посебно на плану
изградње кланице и погона за прераду живине, значајно ограничава економска криза,
висока оптерећења привреде порезима и доприносима, као и административно правни
проблеми везани за спајање катастарских општина, инфраструктурна питања (вода,
електрификација) и сл.

II Хладњача „Фрувела“ д.о.о. Лајковац. Ово предузеће купљено је 2006. године из
стечаја, кроз процес приватизације земљорадничке задруге „Лајковац“. Има 30 стално
запослених радника и 120 сезонских радника и остварује позитивне пословне
резултате (предузеће је једно од ретких које је у 2010. години исплатило све обавезе
према својим добављачима). Укупан капацитет хладњаче је 6.500 тона (при чему је

26 Подаци о предузећу „Виндија“ д.о.о. добијени су у сарадњи са надлежним лицима у општини
Лајковац. Интерна документација општине Лајковац и ИЕП, Београд, септембар 2010.
27 Пословни систем „Виндија“ највећа је прехрамбена индустрија у Републици Хрватској. Запошљава
око 3.350 радника, производи преко 1.000 различитих производа у 10 робних марки, ради по највишим
стандардима квалитета ISO 9001:2000, IFS, BRC, HACCP, SSOP, HALAL, извози своје производе на
тржишта Западне Европе. Пословни систем чини 9 предузећа чланица, од чега је 6 производних
предузећа http://www.vindija.hr/
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3.000-3.500 тона искључиво на режиму од -20 степени Целзијуса, док је 3.000 тона на
алтернативном режиму од +10 до -20 степени Целзијуса). Капацитет тренутног
дубоког замрзавања је 10 тона на сат. Хладњача спада, према смештајним
капацитетима, међу 4 највеће хладњаче у Србији, а према брзини замрзавања међу 2
највеће хладњаче у Србији. Доминантна делатност хладњаче је дубоко замрзавање
пре свега, вишње и шљиве, али и другог воћа, као што су малине, купине, јагоде.
Хладњача такође на нултом режиму (од 0 до +10 степени Целзијуса) прихвата на
одржавање и свеже воће, пре свега јабуке, шљиве и сл. Главни добављачи хладњаче
јесу примарни пољопривредни произвођачи из Тополе, Младеновца, Војводине
(општина Пландиште), затим из прокупачког краја итд. Са подручја општине
Лајковац откупе се изузетно мале количине воћа, с обзиром да Лајковац има мали
број тржишно оријентисаних воћара (примера ради од 700 тона шљиве колико је
хладњача откупила 2010. године, само је 40 тона  из лајковачког краја). Хладњача има
уведене све потребне стандарде квалитета: сертификат ISO 9001:2008 систем
менаџмента квалитета и HACCP стандард за безбедност хране, који је добијен од 2
сертификационе куће. Капацитети су у највећем проценту искоришћени, а пласман
замрзнутог воћа усмерен је на захтевна тржишта Европске уније.

Планови хладњаче у наредном средњорочном периоду су следећи:

· Ојачавање примарне производње у лајковачком крају, како би се кроз више
коопераната у Општини добио јефтинији производ (за нижу цену транспорта);

· Заснивање сопствене примарне производње воћа;

· Проширење асортимана хладњаче на поврће;

· Коришћење обновљивих извора енергије (коришћење соларних панела за
производњу електричне енергије). Према проценама стручњака са
Електротехничког факултета у Београду, хладњача би са 2.500 квадратних
метара могла да произведе близу 2,5 мегавата снаге електричне енергије. Ова
инвестиција је изузетно велика (процењује се на 2,5 милиона евра), тако да се
овде свакако очекује подршка државе кроз процес субвенционисања.

III Некадашња фабрика сточне хране у склопу ЗЗ „Лајковац“ приватизована је, тако
да су садашњи капацитети у оквиру приватног млинско пекарског предузећа „Agraria
Campo“ д.о.о. Београд. Ово предузеће, са седиштем у Београду, запошљава 15
радника (стално запослених), бави се откупом пшенице и производњом брашна и
хлеба. Предузеће располаже са силосом изузетно великог капацитета (10.000 тона
жита), као и млином који је опремљен италијанском технологијом за млевење
пшенице, јечма, ражи и хељде. Капацитет силоса значајан је за читав колубарски
округ, али није довољно искоришћен. Пољопривредници пшеницу сеју пре свега због
плодореда, а недовољна подршка са националног нивоа, високи диспаритети цена
(цена коштања пшенице у многим годинама је виша од откупне цене), мале величине
поседа (производња пшенице посебно је нерентабилна на мањим површинама) –
проузрокују да се све мањи број пољопривредника у Лајковцу и колубарском округу
бави производњом пшенице за тржиште. У домену сарадње са породичним
пољопривредним газдинствима, предузеће врши кредитирање производње (доставу
семенске пшенице), откуп и складиштење/чување пшенице, услужну мељажу и сл.

IV Млекара „М&О Лајковац“, регистрована је као самостална занатска радња, али је
ово млекара великих капацитета. Основана је 1997. године, запошљава 14 радника, има
затворен систем производње, савремену опрему и стручан кадар. Капацитет млекаре је
20.000 литара млека дневне производње тј. прераде у млечне производе. Дневно се
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преради тек око 4.500 литара млека, тако да је искоришћеност капацитета свега око 22%.
Производ по коме је ова млекара препознатљива јесте сир „моцарела“, али млекара
производи и пастеризовано млеко, јогурт, качкаваљ, сурутку и друге млечне производе.
Пласман је усмерен ка дугогодишњим партнерима (малопродајни прехрамбени објекти у
Београду и околним општинама, пицерије, ресторани, пекаре и сл.).
V „Iва аграр“ д.о.о., Непричава. Основна делатност овог предузећа јесте производња
камена за грађевинарство, али се предузеће бави и производњом земље за цвеће и
уређењем зелених површина. Основано је 1996. године и спада у мала предузећа.

Генерално, већи развој и даље ширење предузећа (посебно малих и средњих
предузећа) у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа на
подручју општине Лајковац ограничавају системски проблеми на националном нивоу,
тачније недовољно развијено и стимулативно пословно окружење. Нека од
ограничења даљег развоја предузећа, већих инвестиција (у технологију, нове
капацитете) и раста запослености у овом сектору, наводе се у наставку28:

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

· Обавеза уплате пореза на додату вредност у тренутку фактурисања производа
или услуге (на ненаплаћена потраживања) представља велико ограничење
имајући у виду велика дуговања у привреди, односно велике проблеме које
привредници имају управо у домену наплате потраживања29.

· Банкарске камате на кредите привреди изузетно су неповољне, а отплата
кредита преко Фонда за развој Републике Србије везана је за евро.

· Недовољно развијена политика конкуренције на домаћем тржишту и
незадовољавајућа улога државе на плану заштите конкуренције, представаља
такође велики проблем посебно у домену пољопривредно прехрамбених
производа. Примера ради, висока концентрација капитала у области прераде
млека, али и у области малопродаје пољопривредно прехрамбених производа,
у неповољну позицију ставља како примарне пољопривредне произвођаче
(који су ситни, неудружени и са малом преговарачком моћи у односу на
крупне млекаре), тако и мање млекаре које веома тешко проналазе тржиште за
пласман својих производа.

· Недовољна је подршка са националног нивоа (из аграрног буџета) која се
усмерава ка предузећима и породичним пољопривредним газдинствима, како
за улагања и субвенционисање примарне пољопривредне производње, тако и
прераде пољопривредних производа. Примера ради, улагања која су потребна у
области прераде млека су изузетно велика, почев од набавке основне
технологије за производњу до набавке скупе амбалаже, трошкови увођења и
поштовања свих неопходних стандарда и лабораторских анализа су такође

28 Услови и оптерећења у привреди Србије, брошура Уније послодаваца Србије, Аустријска агенција за
развој (АДА), Пројекат „Консолидација правних и институционалних основа социјалног дијалога у
земљама западног Балкана и Молдавији“; Међународна организација рада, Канцеларија за Централну и
Источну Европу; септембар 2010.
29 Услед неефикасности трговинских судова, високих судских такси у споровима и неликвидности привредних
субјеката - у Србији је изузетно дуг рок наплате потраживања (просечан рок наплате потраживања у мају 2010.
године износио је 128 дана), а један број потраживања никада и не долази на наплату (дужници су у стечају,
ненаплативе су менице, дужници плаћају потраживања робом и сл.). Ибидем, страна 10.
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високи - и без подршке државе мали број приватника може из сопствених
средстава да почне ову производњу.

Као последица великих и бројних оптерећења у привреди, а у недостатку
инвестиционог и обртног капитала, фирме све мање инвестирају, све се чешће окрећу
одржавању пословања на постојећем нивоу или пак смањивању производње и броја
запослених. Додатни проблем јесте сигурно и пренос пословања у зону сиве
економије, како би се избегла или смањила бројна оптерећења.
Сви ови претходно набројани проблеми представљају уједно и велике кочнице за
развој веће приватне или задружне млекаре у општини Лајковац, која би, у
повољнијем привредном окружењу, могла успешно пословати и бити стуб (ослонац)
даљег јачања и развоја млечног говедарства читавог колубарског округа. Евентуалном
променом мера и политике подршке на националном нивоу (очекивано повећање
премија за млеко, могућност коришћења премије и од стране правних лица која
поседују сточни фонд), могла би се садашња неповољна ситуација у производњи
млека у Републици Србији (па и у читавом колубарском округу) делимично ублажити.
Међутим, без системских и коренитих мера, усмерених ка промени пословног
амбијента, није могуће усмеравати субјекте у области пољопривреде и прераде - ка
просперитету и унапређењу конкурентности.

2.3.3. Туризам и остале услужне делатности у општини Лајковац

2.3.3.1. Географске и саобраћајне карактеристике подручја

Општина Лајковац налази се у западној Србији, на левој обали средњег тока реке
Колубаре. Близу Лајковца пролази Ибарска магистрала, значајна српска саобраћајница.
Oд Београда је удаљен 69 километара, а од Ваљева 27 километара. Предео на коме се
простире општина Лајковац има пријатну умерено-континенталну климу, а природне
погодности се огледају у питомим долинама река Колубаре и Љига, што је условилo
њихово рано насељавање, још пре средњег века.

2.3.3.2. Историјско и културно наслеђе подручја
Археолошко налазиште Анине у Ћелијама сведочи да су у овим крајевима живели и
Римљани, који су ту направили палату од 7.000 квадрата. Током средњег века ови
простори улазе у састав државе краља Драгутина Немањића, са утврђењима у селима
Непричава и Пепељевци. Простор који данас заузима Лајковац насељен је крајем
XVIII, почетком XIX века, становништвом из Полимља, Потарја и Старог Влаха.

Најпознатији споменик културе у општини Лајковац је манастир Боговађа који је на
старим темељима подигнут 1543. године. У Дабином Јеванђељу које је сачувано у
Боговађи налази се запис Хаџи Рувима у коме се каже да је он дошао у порушени манастир
Боговађа са својим братом јеромонахом Мандаријем и подигао цркву у част св. Георгија.
Ктитори овог храма 1545. били су Павле и Јован Велимировић земљопоседници из Јабучја.
Током прве половине 18 века у манастиру је постојала школа. Манастир је 1761. године
био опљачкан, а 1789. године  Боговађу су спалили Турци. Монаси манастира Боговађа су
се преселили у манастир Велика Ремета (Срем).

Хаџи Рувим је започео градњу нове цркве 1791. а радови су завршени 1794. Подигао
је и чесму близу манастира за коју се верује да има свету воду "Божју воду", а одатле
и веровање да је Боговађа тако добила име. Године 1813., Турци су поново разорили
манастир. Манастир је знатно оштећен и током Првог светског рата (1914.) када је
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Хаџи Рувимова библиотека уништена, а манастирска звона су однешена. Црква је
обновљена 1930. године, а радове је лично надгледао Кнез Милош. Црква манастира у
Боговађи је једнобродна грађевина са кратким трансептом испред олтара и високим
барокним звоником на западној страни. Иконостас је осликао 1858. године Милија
Марковић, сликар из Пожаревца са својим синовима Радованом и Николом. Данашњи
изглед црква манастира добила је 1852. године. Боговађа је женски манастир.

Село Боговађа, осим најзначајнијег споменика културе овог краја, истоименим
манастиром, одликује се питомом природом, заталасаним шумовитим брежуљцима,
плодном долином реке Колубаре, која је истовремено рај за спортске риболовце и
подручјем богатим ловном дивљачи (фазан, зец, лисица и др.). Све то представља веома
добру основу за развој излетничког, сеоског и ловног туризма.
У селу Ћелије, испод Врачебрда, где су у Првом светском рату за време Колубарске
битке вођене најжешће борбе између српске и аустроугарске војске, налази се црква
костурница која је друга по величини костурница у овом делу Европе из Првог
светског рата. Спомен црква Св. Ђорђа, изграђена 1923. и 1924. године као
костурница, према неким проценама, за око 20.000  палих српских бораца, подигнута
је  на остацима старијег храма из 14. или почетком 15. века када је на овом месту био
подигнут мањи манастирски комплекс састављен од једнобродне цркве и неколико
зграда. Средњовековна црква је зидана од крачњачког камена, а у унутрашњости су
сачуване мање зоне живописа. На околном простору се налазе остаци манастирског
комплекса. На истом брду налази се и споменик Димитрију Туцовићу, познатом
социјалисти с почетка XX века, који је такође погинуо на овом брду.

У селу Маркова црква налази се храм св. Димитрија, грађен у рашком стилу.
Претпоставља се да су га сазидали избегли монаси из Марковог манастира код
Скопја, у првој половини 15. века, мада су касније преправке довеле у сумњу
оригуналну верзију храма. Додуше, има сличности и са црквом манастира у Ћелијама
као и са манастиром Пустиње, које датирају из тог времена. На овом месту је
сахрањено око 50.000 војника и српске и аустроугарске војске. У куполи храма
сачувано је фрескно сликарство.
Црква Светог Николе у селу Степање, скоро је иста са црквом у селу Маркова црква и
претпоставља се да је грађена крајем 14. века. Везује се за косовски период, али је
извесно да је једно време била и манастирска црква. Иконостас цркве датира из 1794.
године и на њему се налазе иконе из тог времана. Иконе ван иконостаса су настале
крајем 17. века и имају високу уметничку вредност. Филигрански крст, рад мајстора
Драгог из 1780. године спада у најзначајнија дела уметничке обраде метала у Србији.
Недалеко од центра села Јабучје, налази се црква посвећена арханђелу Михајлу,
подигнута на старим темељима из 1844. године. У њој се налази иконостас са веома
вредним иконама.

2.3.3.3. Остале туристичке атрактивности Општине

I Воденице - Лајковац, као ретко које место у Србији, има неколико сачуваних старих
воденица које данас представљају праву туристичку атракцију. Најпознатије су Јолића
воденица и воденица и ваљарица Сретеновића. Јолића воденица је на реци Колубари и
једина је у западној Србији која меље на седам каменова односно седам механизама за
млевење. Сретеновића воденица са два камена се налази у Марковој Цркви, на
воденичком јазу реке Топлице у близини ушћа у реку Колубару. У близини ове воденице
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налази се воденица Ваљарица сукна, која већ три деценије није у функцији због
недостатка механизма за ваљање сукна, али је покренута њена реконструкција.

II  Уметност - Лајковац има и једну уметничку галерију односно вајарски атеље
Милутина Ранковића са скулптурама у дрвету, који се налази на магистралном путу
на изласку из места према Ваљеву.

2.3.3.4. Угоститељство и туризам
Учешће угоститељства у опште привредним активностима општине Лајковац је веома
мало. На то указују и расположиви подаци али и објективно стање ствари. Наимe,
Лајковац располаже са смештајним капацитетима у хотелу „Плодопром“ а.д., од девет
конфорних соба са 20 кревета. Свака соба има КТВ. Осим овог објекта постоји и
„Ловачки дом - Колубара угоститељство“ са две једнокреветне и четири двокреветне
собе и са две сале капацитета од 10-60 места.
Свакако најатрактивнији расположиви смештај се налази у Боговађи, и то је објекат
Црвеног крста, капацитета од 200 лежаја.
Табела 18. Угоститељство – друштвена својина, 2001-2003. година

Број
угоститељских

објеката

Број
запослених Број лежаја Број седишта Промет

хиљ. дин

Србија 2.204 40.297 92.465 299.831 7.456.342
Ц. Србија 1.580 33.619 84.967 235.509 6.344.315

Округ 88 972 4.133 7.863 179.190
Лајковац 6 49 197 538 10.201

2001.
Србија 2.150 38.240 92.490 285.889 13.057.515

Ц. Србија 1.561 32.552 84.855 226.337 11.321.144
Округ 77 930 4.073 7.224 252.419

Лајковац 6 45 113 538 10.065
2002.

Србија 1.928 35.684 87.325 269.998 14.724.583
Ц. Србија 1.401 30.474 79.689 217.235 12.786.080

Округ 72 876 4.073 6.922 281.940
Лајковац 2 15 113 200 5.533

2003.
Србија 1.640 30.922 85.634 244.244 14.600.624

Ц. Србија 1.192 26.468 77.945 198.210 12.795.840
Округ 64 763 4.117 6.535 282.878

Лајковац 1 26 133 200 6.105
Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, РЗС.

Што се пак туристичког промета тиче и његовог кретања у односу на околна
туристичка места, он је у лајковачкој општини највише везан за Боговађу, али судећи
по располођивим статистичким подацима, примећује се тенденција његовог смањења
последњих година.
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Табела 19. Туристи и ноћења туриста по туристичким местима, 2000-2008. година

Туристи Ноћења туриста Просечан број
ноћења туриста

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни
2000.

Укупно 2.169.225 2.003.549 165.676 7.696.290 7.265.197 431.093 3,6 2,6
Бања Врујци

– Горња
Топлица

7.805 7.527 278 53.647 52.465 1.182 7,0 4,3

Дивчибаре 50.817 48.506 2.311 333.329 318.566 14.763 6,6 6,4
Рајац 922 922 - 6.153 6.153 - 6,7 -

Боговођа 5.923 5.923 - 43.728 43.728 - 7,4 -
2001.

Укупно 2.129.128 1.886.603 242.525 7.195.272 6.602.672 592.600 3,5 2,4
Бања Врујци

– Горња
Топлица

7.712 7.343 369 44.180 42.859 1.321 5,8 3,6

Дивчибаре 40.702 39.509 1.193 266.708 258.232 8.476 6,5 7,1
Рајац 786 786 - 4.226 4.226 - 5,4 -

Боговођа 4.007 4.007 - 25.823 25.823 - 6,4 -
2002.

Укупно 2.209.675 1.897.612 312.063 7.206.734 6.468.473 738.261 3,4 2,4
Бања Врујци

– Горња
Топлица

8.366 8.041 325 48.147 46.810 1.337 5,8 4,1

Дивчибаре 27.280 27.103 177 179.984 179.359 625 6.6 3,5
Рајац 1.815 1.765 50 6.868 6.718 150 3,8 3,0

Боговођа 1.702 1.702 - 10.983 10.983 - 6,5 -
2003.

Укупно 1.997.947 1.658.664 339.283 6.684.592 5.892.890 791.702 3,6 2,3
Бања Врујци
– Горња
Топлица

7.934 7.624 310 40.028 38.648 1.380 5,1 4,5

Дивчибаре 21.565 21.374 191 133.695 132.764 931 6,2 4,9
Рајац 1.233 1.233 - 5.317 5.317 - 4,3 -
Боговођа 2.938 2.918 20 12.816 12.796 20 4,4 1,0

2004.
Укупно 1.971.683 1.579.857 391.826 6.642.623 5.791.564 851.059 3,7 2,2
Бања Врујци
– Горња
Топлица

9.866 9.521 345 41.202 40.048 1.154 4,2 3,3

Дивчибаре 23.070 22.457 613 137.159 133.630 3.529 6,0 5,8
Рајац 743 743 - 4.645 4.645 - 6,3
Боговођа 3.099 3.067 32 18.188 18.096 92 5,9 2,9

2005.
Укупно 1.988.469 1.535.790 452.679 6.499.352 5.507.604 991.748 3,6 2,2

Бања Врујци
– Горња
Топлица

10.331 9.975 356 43.050 41.703 1.347 4,2 3,8

Дивчибаре 21.242 21.016 226 121.067 120.147 920 5,7 4,1
Рајац 2.873 2.869 4 16.168 16.164 4 5,6 1,0

Боговођа 2.915 2.891 24 17.490 17.418 72 6,0 3,0

2006.
Укупно 2.006.488 1.537.646 468.842 6.592.622 5.577.310 1.015.312 3,6 2,2

Бања Врујци
– Горња
Топлица

13.011 12.600 411 59.399 57.943 1.456 4,6 3,5
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Дивчибаре 21.137 20.776 361 115.323 113.673 1.650 5,5 4,6
Рајац 3.789 3.704 85 18.889 18.745 144 5,1 0,0

Боговођа 1.491 1.478 13 8.855 8.686 169 5,9 13,0
2007.

Укупно 2.306.558 1.610.513 696.045 7.328.692 5.853.017 1.475.675 3,6 2,1
Бања Врујци

– Горња
Топлица

12.359 11.726 633 46.961 44.893 2.088 3,8 3,3

Дивчибаре 24.939 24.460 479 134.814 133.985 829 5,5 1,7
Рајац 2.749 2.720 29 1.384 13.716 124 5,0 4,3

Боговођа 1.671 1.671 - 11.709 11.709 - 7,0 -
2008.

Укупно 2.266.167 1.619.673 646.494 7.334.106 5.935.219 1.398.887 3,7 2,2
Бања Врујци

– Горња
Топлица

11.934 11.431 503 45.830 44.059 1.771 3,9 3,5

Дивчибаре 35.179 34.257 922 161.335 159.486 1.849 4,7 2,0
Рајац 3.718 3.596 122 16.769 16.424 345 4,6 2,8

Боговођа 1.114 1.048 66 5.327 5.000 327 4,8 5,0
Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, РЗС.

Ралог томе је вероватно неразуђена туристича понуда у овој Општини, а у близини се
налазе атрактивнија туристичка места као што су Дивчибаре, бања Врујци и Рајац,
који не само да имају већи и прикладнији смештајни капацитет,  већ и дугогодишњу
традицију у туристичком деловању и привлаћењу гостију.
Остале услужне делатности - Учешће трговине на мало и занатства у оствареном
приходу Општине је такође веома мало што указује на њихову неразвијеност.
Табела 20.  Трговина на мало – друштвена својина 2000. година

Број
продавница

Број
запослених

Промет
хиљ.дин

Број
продавница
на 100 км2

Број
становника

на 1
продавницу

Промет на 1
продавницу,

хиљ. дин

Промет на
1

становника,
хиљ. дин

Србија 16.041 67.109 45.955.693 21 483 2.865 5,93
Ц.Србија 12.604 53.390 35.922.129 23 457 2.850 6,23
Округ 480 1.460 758.732 19 408 1.581 3,87
Лајковац 23 98 17.703 12 757 770 1,02

Извор: Статистички годишњак Србије 2001., РЗС.

Постојеће радње и мала зелена пијаца служе за основно снабдевање, а становништво
општине Лајковац је очигледно у највећој мери оријентисано на снабдевање у
околним већим местима, поготово они који су запослени у рудницима „Колубаре“, те
не постоји интерес за отварањем већег броја трговинских и занатских радњи у самом
Лајковцу и околним насељима.
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Табелa 21. Основни подаци о занатству, 2000-2001. година
Основна средства –
набавна вредност Национални доходак

Број
запослених укупно опрема

Друштвени
производ Амортизација свега нето

зарада -
плата

вишак
производа

2000.
Србија 30.479 23.818.948 9.182.530 2.661.342 554.766 2.106.576 1.490.485 616.091

Ц. Србија 23.403 16.098.323 6.354.698 3.067.426 421.188 2.646.238 1.130.404 1.515.834
Округ 779 298.032 140.303 81.307 9.102 72.205 32.746 39.459

Лајковац 7 826 826 674 50 624 144 480
2001.

Србија 28.403 34.980.677 14.362.539 5.478.084 1.203.105 4.274.979 2.509.453 1.765.526
Ц. Србија 21.792 23.927.180 9.819.602 4.609.429 771.147 3.838.282 1.875.930 1.962.352

Округ 554 270.107 141.260 101.599 9.049 92.550 39.165 53.386
Лајковац 7 1.165 1.165 1.678 148 1.530 492 1.038

Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, РЗС.

2.3.4. Удружења произвођача и земљорадничке задруге
Развој савремене и тржишно оријентисане пољопривреде, која настоји да пронађе своје
место у међународној подели рада и да се уклопи у трендове развоја и достигнуте
стандарде у окружењу, посебно у ЕУ – незамисливо је без концепта удруживања
пољопривредних произвођача. Ситан посед, недовољна тржишна оријентација
пољопривредних произвођача, потреба инвестирања у капацитете прераде и обавеза
увођења стандарда квалитета – само су неки од бројних аргумената којима се може
образложити неопходност удруживања у пољопривреди.
Међутим, процеси удруживања у пољопривреди Србије нису довољно развијени и
оптерећени су бројним проблемима: (1) законском основом (тек крајем 2009. године
почео је да се примењује нов Закон о удруживањима)30; (2) институционалним
проблемима (одсуство примене донетих закона из области пољопривреде има за
последицу да пољопривредници не виде праву сврху удруживања); (3) различитостима у
економској снази и тржишној оријентацији пољопривредних произвођача (када се тешко
проналази заједнички интерес); (4) мала снага удружења и немогућност да се путем њега
решавају системски проблеми за пољопривреде произвођаче (као што су откупне цене
пољопривредних производа, паритети, услови откупа, заштита конкуренције) -
дестимулишу пољопривреднике за приступање удружењима.

На подручју општине Лајковац недовољно су развијена постојећа удружења
пољопривредника, а посебно велики проблем представља одсуство земљорадничких
задруга.
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, 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 Р. 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

30 Нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) ступио је на снагу 22.07.2009.
године, а почео је да се примењује 22.10.2009. године.
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читавом колубарском округу. Део капацитета ЗЗ „Лајковац“ из стечаја продат је
пословном систему „Виндија“ из Хрватске (ово предузеће купило је из стечаја 2005.
године млекару „Лајковац“). Такође, кроз процес приватизације (тј. куповину из
стечаја) нове власнике добила је хладњача (приватизована 2006. године), силос (силос
кроз процес закупа користи приватно предузеће из Београда), сушара (сада у
власништву предузећа „Ива аграр“). Тренутно (крајем 2010. године) у функцији
производње су једино хладњача и силос.

Од удружења, у општини Лајковац посебно су значајна следећа два: (1) Удружење
одгајивача говеда сименталске расе „Колубара“ и (2) Удружење пчелара
„Лајковац“31. Оба удружења су активна, значајна за пољопривреду и рурални развој
Општине, мада простора за даље унапређење рада свакако има. Већу улогу удружења
пољопривредници посебно очекују на пољу: (1) набавке јефтинијих инпута за
производњу, (2) проналаска канала пласмана пољопривредних производа, (3)
снижавања трошкова увођења потребних стандарда и сертификата, (4) затим на плану
шире размене практичних знања и искустава са пољопривредницима развијених
земаља ЕУ и сл. У наставку се даје кратак приказ рада ових удружења.

I 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, њих око 150 је са подручја
општине Мионица, а свега 20-30 произвођача је 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 се остварује значајна
сарадња по питању одгајивачко-селекцијског рада у говедарској производњи. Основни
циљ Удружења, као и Центра за пољопривреду, јесте контролисани развој говедарства
кроз генетско унапређење и очување постојећих генетских ресурса, а ради економског
просперитета чланова Удружења. Чланови Удружења истичу се наступима и наградама
на новосадском Сајму пољопривреде,  као и организовањем,  уз подршку Центра за
пољопривреду „Лајковац“, традиционалне изложбе приплодних крава и јуница
сименталске расе, која је уврштена у Календар европских изложби говеда сименталске
расе.32 На овим изложбама одгајивачи имају прилику да себе и свој рад прикажу,  да
стекну нова сазнања о могућностима одгајања  грла већих генетских капацитета, да
размењују искуства у производњи и одгајању говеда и сл.

II Удружење пчелара „Лајковац“. Ово удружење окупља 35-40 чланова са подручја
општине Лајковац и спада међу најстарија удружења у Србији33.  Веома је добро
организовано и активно (чланови удружења учествују на бројним изложбама,
сајмовима и сл.). Чланови удружења имају годишњу производњу од око 40 тона меда,
8  кг млеча,  пласирају од 200  до 300  пчелињих ројева,  а један од чланова удружења
јесте и одгајивач пчелињих матица који ради као кооперант Апицентра (Центар за
производњи и селекцију пчелињих матица), са годишњом производњом од око 5.000

31 Удружење воћара „Лајковац“ основало је око 50 пољопривредника са подручја општине Лајковац
2008. године. Ово удружење никада било активно, нити је пререгистровано према новом Закону о
удруживању.
32 Сваке године изложба приплодних крава и јуница сименталске расе одржава се 27. септембра. У
2010. години одржана је 29. по реду изложба приплодних крава и јуница „Колубара 2010“ на простору
будућег Агробизнис центра у Лајковцу. На изложби су подељене награде за грла шампионке и пратиље
у три категорије, за најбоље стадо и колекцију до пет грла, за дугогодишњу успешну производњу и сл.
http://www.lajkovac.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=1122&Itemid=80.
33 Према подацима удружења пчелара „Лајковац“ на подручју Општине има укупно око 100 пчелара,
као и око 10-так пчелињака пчелара који живе ван подручја Општине.
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пчелињих матица. Преко удружења пчелара током 2010. године, регистровани
пчелари пласирали су око 10 тона меда на велико, а све пласиране количине биле су
усмерене на тржиште Немачке.
Удружење пчелара „Лајковац“ учествује у пројекту "Качерски мед", који се реализује
уз финансијску подршку ЕУ (у оквиру позива "Јачање дијалога између цивилног
друштва Србије и ЕУ"), а који има за циљ израду елабората, којим ће се утврдити и
дефинисати технологија производње Качарског меда, потребна да би се мед са
подручја некадашње Качерске нахије пријавио при Заводу за интелектуалну својину
за регистровање/заштиту ознаке географског порекла34.  Овим ће практично сви
пчелари са подручја Лазаревца, Лајковца, Уба, Аранђеловца, Рудника и Љига, који
учествују у пројекту и који у производњи меда поштују утврђена правила производње
и процедуре - добити прилику да под именом "Качерски мед" производе и продају
мед са географском ознаком. Реализација пројекта је отпочела 17. јуна 2010. године и
трајаће 12 месеци. Водећи партнер у реализацији овог пројекта јесте Привредна
комора Београда - Удружење пољопривреде и прехрамбене индустрије, уз
Конфедерацију за прехрамбену индустрију и индустрију пића ЕУ, Асоцијацију
одгајивача карнике Србије и удружење пчелара "Будућност" из Лазаревца.

Значај овог пројекта потврђују следеће чињенице: (1) Србија има услове да произведе
високо квалитетне пољопривредно прехрамбене производе, специфичних својстава, и
да заштити географско порекло већем броју својих производа; (2) производи са
ознаком географског порекла не подлежу царинским баријерама, нема прописаних
квота за њихов извоз на тржиште Европске уније, а на домаћем и иностраном
тржишту ови производи остварују знатно више цене од производа без ознаке.

Општина Лајковац пружа подршку удружењу пчелара „Лајковац“ кроз субвенционисање
средстава за набавку лекова за пчеле, воска, пчелињих погача. За ове намене током 2010.
године из буџета Општине (преко Фонда за пољопривреду) планирана су средства од
200.000 динара (учешће пчелара је 50%, учешће Општине 50%).

34 http://www.kombeg.org.rs/Komora/udruzenja/UdruzenjePoljoprivredeKacerskiMed.aspx?veza=3404
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2.4. ПРОИЗВОДЊА И ТРЖИШТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА

2.4.1. Пољопривредно земљиште
Општина већим делом припада равничарском подручју, а мањим делом бржуљкастом – са
нижим брдима, долинама и котлинама (КО Словац, Степање, Стрмово и Врачевић).
Према педолошкој карти Института за земљиште,  Београд,  на територији општине
Лајковац, у оквиру две основне класе (аутоморфна и хидроморфна) заступљени су следећи
типови земљишта: смоница, алувијално-ливадска црница, гајњача, гајњача у лесивирању,
смеђе рудо земљиште на пешчару, делувијум у оподзољавању, еродирано-параподзоласто
земљиште, алувијални нанос иловасти, алувијални нанос глиновити, алувијални нанос
забарен и смеђе скелетоидно земљиште на шкриљцима.35

Ова земљишта карактеристична су по слабој способности природне дренаже, због чега су
посебно угрожена превлаживањем дејством површинских вода. Са друге стране,
колубарски речни систем је по водним билансима један од најнапрегнутијих сливова
Србије,  а рударске активности додатно обарају ниво подземних вода и угрожавају
снабдевање становништва и стоке пијаћом водом и водом за наводњавање, које је
заступљено спорадично, на породичним газдинствима36.
Контрола плодности, спроведена 2003. године, указала је на проблем киселости земљишта,
који је у великој мери ублажен накнадном калцификацијом.  Према подацима Центра за
пољопривреду Лајковац, земљиште је сиромашно хумусом, чему доприноси и мали унос
стајњака, услед пада броја стоке, а регистрован је и проблем ниског садржаја фосфора, као
резултат непоштовања плодореда и неадекватне употребе вештачких ђубрива.

Пољопривредно земљиште на североистоку општине угрожено је ширењем угљенокопа
(планирано заузимање атара насеља Мали Борак, Скобаљ и дела Јабучја и пресељење
становништва и пратеће заузимање пољопривредног земљишта за потребе стамбене
изградње на подручју насеља Јабучје) и ограниченим плановима за рекултивацију
земљишта деградираног рударским активностима, а планирано је и заузимање одређених
површина пољопривредног земљишта за потребе изградње Коридора 11 и пратећих
инфраструктурних садржаја дуж трасе аутопута (КО: Стрмово, Рубрибреза, Пепељевац,
Ћелије, Боговађа, Бајевац и Непричава).

Према подацима РЗС, општина Лајковац је у 2008. години располагала са 13.869 хектара
пољопривредних површина. Ове површине чине 74,5% територије Општине. То је знатно
више од просека за Колубарски округ (68,8%) и Републику (65,2%).
Статистика не прати коришћене пољопривредне површине на нивоу катастарских
општина. Према катастарским  подацима, пољопривредно земљиште се простире на
13.690 хектара територије општине Лајковац. Највише пољопривредног земљишта
поседује КО Јабучје (3.581 hа), затим КО: Врачевић (1.244 hа), Бајевац (1.187 hа) и
Непричава (1.054 hа), а најмање Маркова Црква (207 hа) и Словац (246 hа).

Њиве заузимају највећи проценат коришћеног пољопривредног земљишта – између 84,3%
у КО Доњи Лајковац и 62,3% у КО Пепељевац.

35 СО Лајковац. Студија о процени утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на сеља Лајковац, на
кат. парцели бр. 4560/20 КО Јабучје, општина Лајковац, на животну средину, интерна документација, 2005.
36 Угљенокопи се бране акумулацијом Паљуви-Виш, лоцираном на ободу села Јабучје, али је кључни објекат  за
Колубарски речни слив у целини акумулација Стуборовни, која је предуслов за реализацију свих циљева у
области вода на сливу, укључив и реализацију ТЕ Колубара Б. У будућности се може поставити захтев да се у тај
систем доведе вода из реке Љубовиђе - притоке Дрине, преко акумулације Горња Љубовиђа (Ђорђевић, 2009: 23).
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Под воћњацима је највише пољопривредног земљишта било у КО: Степање (15,5%),
Придворица (9,8%), Стрмово (9,4%), Пепељевац (9,3%), Словац (9,3%) и Ћелије (8,3%).

По добрим педолошким условима за развој воћарства издвајају се још и Ратковац и
Маркова Црква.

Винограда је јако мало37, што је карактеристично и за Округ (19 хектара) и Републику
(1,2% пољопривредних површина), мада их је раније било више у појединим атарима, где
постоје и релативно повољни педолошки услови за њихово подизање (Пепељевац,
Стрмово, Ратковац, Словац, Придворица, Доњи Лајковац, Маркова Црква).

Између трећине и петине пољопривредних површина под трајним травњцима имају на
располагању сточари у атарима насеља: Лајковац, Бајевац, Стрмово, Пепељевац,
Придворица и Скобаљ. Ливаде заузимају преко петине пољопривредног земљишта у КО
Лајковац и Стрмово и близу петине у Придворици и Бајевцу, а најмање су заступљене у
Рубрибрези (4,1%). Пашњака је највише на пољопривредном земљишту у КО Степање
(13,2%), а  изнад 10% пољопривредних површина под пашњацима имају још КО: Скобаљ,
Бајевац, Рубрибреза, Словац, Пепељевац, Непричава и Врачевић (Табела 21.).
Табела 21. Структура коришћења пољопривредног земљишта – катастарски подаци

Њиве Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Општина Лајковац 73,0 6,0 0,3 11,0 9,7
Бајевац 63,1 7,5 - 18,0 11,3
Боговођа 77,9 3,2 - 9,2 9,7
Врачевић 75,3 7,1 0,4 7,4 10,1
Доњи Лајковац 84,3 4,3 0,7 5,2 5,4
Јабучје 76,3 3,3 - 10,1 9,7
Лајковац 64,3 3,7 0,1 22,3 9,4
Мали Борак 78,9 6,4 - 8,0 6,7
Маркова Црква 72,9 7,7 0,5 9,2 9,7
Непричава 78,6 5,2 - 6,0 10,1
Пепељевац 62,3 9,3 0,9 16,6 10,9
Придворица 62,5 9,8 0,5 18,5 8,7
Ратковац 72,5 7,8 0,9 10,0 8,8
Рубрибреза 80,3 4,5 - 4,1 11,2
Скобаљ 73,0 3,5 - 11,8 11,6
Словац 71,5 9,3 0,8 7,3 11,0
Степање 66,9 15,5 - 4,4 13,2
Стрмово 61,5 9,4 1,2 21,2 6,5
Ћелије 76,0 8,3 0,5 6,2 9,0

Извор: Служба за катастар непокретности општине Лајковац.

Из структуре коришћења пољопривредих површина уочљиво је да на територији општине
Лајковац примат имају ратарска, воћарска и сточарска производња, које су према
природним и социоекономским условима најоптималније за ово подручје.

2.4.2. Биљна производња
Према подацима РЗС38 за 2008. годину, коришћено пољопривредно земљиште је, осим
мањих површина под пашњацима, у власништву породичних газдинстава.

Доминирају оранице и баште,  које заузимају највеће пољопривредне површине –  9.643
хектара (69,5%). Ово је више од просека за Колубарски округ (59,6%) и Републику (64,8%).

37 Статистика у десетогодишњем периоду бележи 0-2  ха под виноградима у Општини,  а према подацима из
Нацрта Стратегије развоја опптине Лајковац, винограда има у свим насељима, осим Рубрибрезе и Скобаља, тако
да укупна површина  у општини  износи близу 50 хектара. У подацима из катастра, на винограде отпада 36
хектара. Подаци са терена потврђују податке статистике.
38 Републички завод за статистику. 2010. Општине у Србији 2009, стр. 180-181; 188-189.
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На ораницама је било највише жита (58,6%) – кукуруза и пшенице, и крмног биља
(23,9%). Поврће је заузимало 8,7% ораница, док се од индустријског биља на ораницама
могла наћи једино соја, са учешћем од 0,4%.
Од жита највише се гаји кукуруз и пшеница, од индустријског биља заступљена је соја,
која се гаји спорадично, а међу крмним биљем највише је површина под детелином и
луцерком. Производња жита и крмног биља намењена је првенствено исхрани стоке на
газдинствима.
Међу поврћем највише је кромпира, пасуља, купуса и паприке. Постоје могућности и
интерес39 за интензивирање повртарске производње (Врачевић, Лајковац), по решавању
проблема са превлаживањем земљишта, као и прераде повртарских производа
традиционалним методама (кисели купус - Пепељевац).
Воћњаци заузимају 719 хектара (5,2% пољопривредне површине), што је више од
републичког просека (4,7%), али знатно мање од просека за Округ (10,9%) и имају благу
тенденцију пораста последњих година.

Од воћа су најзаступљеније шљиве и јабуке. На подручју општине има око 200 хиљада
родних стабала шљива и око 9,5 хиљада родних стабала јабука, с тим што се њихов број
постепено смањује. У мањем обиму заступљена је производња јагода (Ђелије, Степање,
Непричава, Бајевац), а планирају се и засади малине (Ратковац,  Врачевић).  У току је
подизање једног засада леске на површини од 1 хектара (Јабучје).
Воћарство је погодно за мање поседе и допунско радно ангажовање у пољопривреди,
карактеристично за велики број газдинстава Општине. Удружење воћара постоји, али не
функционише и неопходно је његово активирање. Развоју воћарства доприноси Центар за
пољопривреду производњом безвирусног садног материјала малине и шљиве и пружањем
стручних савета при подизању и нези воћњака.  Из општинског буџета у 2010.  години
планирана су средства подршке за контролу квалитета земљишта под постојећим и
планираним воћњацима (120 анализа) и подизање нових засада шљиве (10 hа), крушке (2
hа), кајсије (2 hа) и леске (1 hа)40. Савремена хладњача компаније Фрувела д.о.о Лајковац,
такође утиче на опредељење воћара за проширењем производње. Недостају мини-сушаре и
дестилерије за сушење шљиве и производњу ракије за тржиште.
Ливаде, са 2.081 hа у коришћеном пољопривредном земљишту учествују са 15%, што је
нешто ниже од просека за Округ (15,4%), али више од републичког просека (12,2%). Ове
површине се постепено смањују. Пашњаци захватају 1.404 hа (10,1% пољопривредне
површине, према 13,8% на нивоу Округа и 16,3% на нивоу Републике).
Значајне површине под трајним травњацима, укључујући сејане ливаде, добрих
производних карактеристика пружају солидну основу за квалитетну исхрану стоке и
подизање квалитета млека, комбиновањем  испаше и стајског узгоја..

Производњом цвећа и украсног шибља за тржиште бави се само један произвођач ("Ива-
аграр", Непричава), а изражено је и интересовање за узгој лековитог и ароматичног биља.41

Ниво производње основних пољопривредних производа, које прати статистика, у периоду
1999-2008. године осцилира. Изражене су знатне разлике у приносима, како на нивоу
Општине,  тако и Округа и Републике.  Амплитуде тих осцилација су највеће у општини
Лајковац, посебно у производњи пасуља, јабуке и шљиве (Табела 23.).

39 Анкета развојно-оријентисаних газдинстава у општини Лајковац, ИЕП, интерна документација.
40 СО Лајковац, 2010. Програм за развој и унапређење пољопривреде на територији општине Лајковац
у 2010. години, стр. 6-7.
41 ИЕП, 2010. Општина Лајковац. Фокус група – записник, септембар 2010, ИЕП, интерна документација.
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Табела  23. Остварени min-max приноси у биљној производњи 1999-2008. године
Врста производа Општ. Лајковац Колубарски округ Република Србија
Пшеница, кг/ха
- Принос-мин-макс. 2.045 – 4.267 1.987 – 3.722 2.104 – 4.132
- Однос: мин:макс 1 :2,09 1 : 1,87 1: 1,96
Кукуруз, кг/ха
- Принос: мин-макс. 1.950 – 5.475 1.983 – 5.035 2.363 – 5.651
- Однос: мин:макс 1 : 2,81 1 : 2,54 1 : 2,39
Пасуљ, кг/ха
- Принос: мин-макс. 128 – 1.542 438 – 1.332 636 – 1.294
- Однос: мин:макс 1 : 12,05 1 : 3,04 1 : 2,03
Кромпир, кг/ха
- Принос: мин-макс. 3.284 – 9.620 4.716 – 8.343 6.613 – 11.402
- Однос: мин:макс 1 : 2,93 1 : 1,77 1 : 1,72
Јабуке, кг/стаблу
- Принос: мин-макс. 1,9 – 27,3 7,3 – 20,1 6,6 – 16,8
- Однос: мин:макс 1 : 14,37 1 : 2,75 1 : 2,55
Шљиве, кг/стаблу
- Принос: мин-макс. 1,7 – 15,3 2,6 – 14,4 4,7 – 16,2
- Однос: мин:макс 1 : 9,00 1 : 5,54 1 : 3,45
Детелина, кг/ха
- Принос: мин-макс. 2.245 – 5.458 2.679 – 5.334 2.658 – 4.533
- Однос: мин:макс 1 : 2,43 1 : 1,99 1 : 1,71
Луцерка, кг/ха
- Принос: мин-макс. 3.127 – 6.919 3.407 – 6.298 3.745 – 6.003
- Однос: мин:макс 1 : 2,21 1 : 1,85 1 : 1,63
Сено са ливада, кг/ха
- Принос :мин-макс. 1.312 – 2.624 1.370 – 2.470 1.100 – 2.009
- Однос: мин:макс 1 : 2,00 1 : 1,81 1 : 1,83
Сено са пашњака, кг/ха
- Принос: мин-макс. 813 – 1.749 684 – 1.440 326 - 592
- Однос: мин:макс 1 : 2,15 1 : 2,11 1 : 1,82

Извор: РЗС, Општине у Србији за одговарајуће године и прорачуни аутора.

2.4.3. Сточарство
Редовним годишњим извештајима статистика је донедавно42 пратила бројно стање стоке у
Републици и вршила обрачун релација основних категорија и условних грла стоке према
одговарајућим категоријама пољопривредног земљишта до нивоа општина, док се  подаци
о броју стоке на нивоу насеља добијају искључиво Пописом. Број стоке у општини Лајковац
у последњој деценији је значајно смањен. Посебно је забрињавајуће смањење броја
приплодних грла, као и интензитет тог смањења у односу на Републику и, посебно,
Колубарски округ, имајући у виду да је ово традиционално сточарско подручје (Табела 24.).

42 Број и релације основних категорија стоке према одговарајућим категоријама пољопривредног земљишта -
стање 01.12.2007., а условна грла према пољопривредном земљишту – стање 01.12.2006.
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Табела 24. Број стоке и основне релације сточни фонд – земљиште
Општина Лајковац Колубарски округ Република Србија
2000

(15.01)
2007

(01.12.)
2007/
2000

2000
(15.01)

2007
(01.12.)

2007/
2000

2000
(15.01) 2007 (01.12.) 2007/

2000
Говеда 7.202 4.234 58,8 75.139 71.130 94,7 1.272.275 1.087.077 85,4
Краве и стеоне јунице 4.195 2.819 67,2 50.426 44.240 87,7 843.407 648.090 76,8
Број говеда/100 ха
обрад. површине 58 31 51 42 30 22
Свиње 24.426 16.546 67,7 163.203 162.228 99,4 4.065.911 3.831.894 94,2
Крмаче и супрасне назимице 4.560 2.623 57,5 35.196 26.694 75,8 887.005 550.127 62,0
Број свиња/100 ха
оран. површине 256 119 155 95 121 76
Овце 9.716 7842 80,7 125118 151.958 121,5 1.611.159 1.606.156 99,7
Овце за приплод 6.941 5808 83,7 98510 115.105 116,8 1.233.180 1.191.726 96,6
Број оваца/100 ха
пољ. површине 70 57 73 89 31 32
Живина 103.918 64.527 62,1 849.307 804.220 94,7 20.372.508 16.421.755 80,6

Извор: РЗС, Општине у Србији, 2001- 2009.

У периоду 2000-2007. годинa, број говеда у општини Лајковац смањивао се далеко
интензивније него на нивоу Округа и Републике (41,2% наспрам 5,3% и 14,6%,
респективно). Број крава и стеоних јуница смањен је за 32,8% (у Округу за 12,3%,  а у
Републици за 23,2%). Број говеда на 100 hа обрадивих површина у Општини 2000. године
износио је 58, а 2007. године 31. У истом периоду овај показатељ на нивоу Округа смањен
је са 51 на 42, а на нивоу Републике, са 30 на 22 грла.
Број крава и стеоних јуница наставља да се смањује. Према подацима Ветеринарске
станице Лајковац, која врши обележавање стоке, на територији Општине у 2010. години43

се налази око 2.300 обележених крава и стеоних јуница, од којих је 800 грла уматичено.44

Унапређењу говедарске производње доприноси ангажовање стручњака Центра за
пољопривреду, са седиштем у Лајковцу, који за основну делатност има селекцију и
матичну евиденцију крава и јуница и сарађује са 500 индивидуалних газдинстава на
подручју општина: Лајковац, Мионица, Љиг, Ваљево и Уб.45

Произвођачи млека и јунећег меса, окупљени у Удружењу одгајивача говеда сименталске
расе "Колубара", демотивисани су стањем на тржишту сировог млека и нивоом и условима
за добијање аграрне подршке са националног нивоа46. Општина из сопствених буџетских
средстава у 2010. години подстиче генетско унапређење млечног говедарства, путем
регреса за уматичене приплодне краве и тов јунади сименталске расе.
Број свиња у посматраном периоду смањен је у Општини за 32,3%. На нивоу Округа,
смањење је износило само 0,6%, а на нивоу Републике 5,8%. Број крмача и супрасних
назимица мањи је за чак 42,5%, према смањењу од 24,2% у Округу и 38% у Републици.
Број свиња на 100 хектара ораничних површина у Општини је смањен са 256 у 2000. на 119
у 2007. години, у Округу са 155 на 95, и у Републици са 121 на 76.

43 Подаци о броју обележене стоке у 2010. прибављени су из Ветеринарске станице Лајковац, децембра 2010.
44 На територији Колубарског округа, према Годишњим извештајима о обављеним селекцијским смотрама за
сименталску и холштајн фризијску расу у Републици у 2009. години,  укупан број уматичених крава обухваћених
селекцијским смотрама износио је  5082  (од тога 887 првотелки), а  у Републици 88260 (од тога 18514 првотелки)
(Институт за сточарство, Београд-Земун, 2010, стр. 2,4; 2010а., стр. 2-3).
45 http://www.lajkovac.org.rs/
46 Нпр. услов за остваривање подршке за генетско унапређење сточарства је својство осигураника
пољопривредника код Републичког ПИО фонда (Сл. гласник РС, 17/2010), што онемогућава велики број
газдинстава са члановима запосленим ван газдинства, да користе подстицајна средства - према подацима Центра
за пољопривреду Лајковац, у 2010., само је 18 породичних газдинстава на територији Општине остварило регрес
за 146 од укупно 800 грла уматичених крава (Записник са фокус-групе одржане 27.10. у СО Лајковац, ИЕП,
интерна документација, стр. 2).
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Проблеми са организацијом откупа и ценовним паритетима оптерећују и свињарску
производњу. До децембра 2010., Ветеринарска станица Лајковац извршила је обележавање
око 4.000 грла, а према проценама ове институције у Општини се узгаја око 8.000 свиња.
Оваца је крајем 2007. године мање за 19,3%, него у 2000. години. Насупрот томе, у Округу
је тај број повећан за 21,5%.  На нивоу Републике смањење је износило 0,3%.   Кретање
броја приплодних оваца прати овај тренд - у Општини је забележено смањење за 16,3%,
на нивоу Округа повећање за 16,8%, а у Републици смањење од 3,4%. На 100 хектара
пољопривредне површине, у 2007. било је 57 оваца, према 89 у Округу и 32 у Републици.

У 2010. години Ветеринарска станица Лајковац регистровала је близу 7.000 оваца, а
процењује се да има и још око 3.000 јагњади, која нису приспела за обележавање. Овце се
на овом подручју традиционално гаје ради меса. Произвођачи наводе мале парцеле
пашњака као основну препреку за интензивирање ове производње47. Из општинског буџета
у 2010. години кофинансира се набавка квалитетних приплодних грла витемберг расе,
МИС популације и сјеничке оплемењене, ради побољшања производних способности
постојећег стада у коме доминира нископродуктивна домаћа праменка.
Са око 104 хиљаде у 2000. години, број живине је смањен на 64,5 хиљада, 2007. године,
или за 37,9%, наспрам смањења у Округу за 5,3% и у Републици за 19,4%.
Број коза је неоправдано мали –  у 2010.  години Ветеринарска станица Лајковац у
евиденцији има 100 грла. Према истом извору, процењује се да на газдинствима има још
око 50 грла која нису приспела за обележавање. Њихов број је, према Попису из 2002.
године,  износио 418  и највише их је било у насељу Ћелије,  затим у Боговађи,  Доњем
Лајковцу, Јабучју, Непричави и Степању, а најмање у Малом Борку.

Коњи су се у малом броју (116), према резултатима Пописа 2002. године, могли наћи на
газдинствима у насељима Јабучје, Врачевић и селу Лајковац, а данас их је једва десетак.

Слабо је заступљено и пчеларство. Највише кошница пчела од укупно 862, колико их је
пописано 2002. године, налазило се на породичним газдинствима у Јабучју и Врачевићу.
Јабучје и данас окупља пчеларе, а добро организован и активан рад локалног удружења и
подршка пчеларима из општинског буџета требало би да допринесе бољем искоришћењу
постојећих природних потенцијала за развој пчеларске производње.
Број условних грла у односу на коришћено пољопривредно земљиште, као синтетички
показатељ потврђује да је у општини Лајковац више стоке него у Републици, али мање
него на нивоу Колубарског округа (50 усл. грла/hа пољопривредне површине, према 31 на
нивоу Републике и 59 на нивоу Округа)48.
За утврђивање нивоа развијености сточарства и заступљености основних врста стоке у
насељима општине Лајковац на располагању су искључиво подаци Пописа из 2002.
године. Како се методологија Пописа разликује од оне коришћене за горе поменуте
годишње статистичке извештаје49, није могуће вршити поређења са вишим нивоима, али се
може сагледати просторна дистрибуција сточног фонда унутар Општине.

По броју стоке примат припада насељима Јабучје и Врачевић, међутим то су и насеља са
највећом површином коришћеног земљишта у Оштини, тако да факторске релације
сточног фонда и расположивих пољопривредних површина формирају другачији поредак.

47 Записник са фокус-група, одржаних 01.09 и 30.09. 2010. у СО Лајковац, ИЕП, интерна документација, стр. 6.
48 РЗС. Извештај о бројном стању стоке на дан 01.12. 2006. године, РЗС, интерна документација.
49 Према Методолошким објашњењима Књиге 1 – Пољопривредни фондови – Пописа 2002. "апсолутни подаци о
пољопривредим фондовима добијени пописом знатно су нижи у поређењу са подацима редовних
пољопривредних истраживања, због различитог метода обухвата и циљева прикупљања података." (РЗС, 2003).
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Сточарство је 2002.  године било најразвијеније у Степању (83  усл.  грла на 100  hа
пољопривредне површине50),  Доњем Лајковцу (61),  Пепељевцу (57),  Врачевићу (56)  и
Ћелијама (54).
Говедарством су се, у односу на расположиву обрадиву површину, најинтензивније
бавили пољопривредници у Степању (64 грла на 100 hа обрадиве површине). На другој
позицији је Доњи Лајковац, са далеко мањим бројем говеда у односу на расположиво
обрадиво земљиште него Степање (37), а изнад општинског просека од 25 грла су били још
Врачевић, Пепељевац, Бајевац, Непричава и Словац.

Према расположивим ораничним површинама, највише свиња се гајило у Пепељевцу (194
грла на 100 ха ораница), затим у Стрмову (157), Степању (153) и Ћелијама (145), а више од
општинског просека, од 110 свиња, имала су газдинства у насељима Врачевић, Доњи
Лајковац, Јабучје, Лајковац-село и Придворица.

Оваца према коришћеним пољопривредним површинама највише је било у Степању (100
грла на 100 ха пољопривредне површине), затим у Ратковцу (88) и Словцу (88), Ћелијама
(85), Марковој Цркви (79), Стрмову (71), Пепељевцу (69) и Малом Борку (67) (Графикон 9.).

Графикон 9. Основне релације сточни фонд - земљиште,
по насељима
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Извор: Попис 2002, РЗС.

Данас је мали број већих тржишно оријентисаних породичних фарми у сточарској
производњи на територији општине Лајковац. Према резултатима теренских истраживања,
обављених на територији Општине у више наврата у периоду септембар-октобар 2010.
године, за потребе израде ове стратегије, само 20-так газдинстава поседује фарме музних
крава и/или јунади капацитета 10-45 грла, и оне су лоциране у насељима, познатим од
раније по развијеној говедарској производњи (Доњи Лајковац, Врачевић, Пепељевац,
Јабучје, Стрмово, Степање, Непричава, Бајевац). Неколико газдинстава се у већем обиму
бави товом свиња и живине за тржиште (Јабучје, Пепељевац..). Нема већих овчарских и
козарских фарми.51

50 За обрачун овог показатеља коришћене су катастарске површине и број условних грла, обрачунат према
следећим коефицијентима:  краве и стеоне јунице и остала одрасла говеда 1,0;  телад и јунад 0,5; крмаче и
супрасне назимице и нерасти и остале одрасле свиње 0,3; прасад и назимад 0,15; овце за приплод и овнови и
остале одрасле овце 0,15; јагњад и шиљежад 0,05; коњи 1,0; одрасла живина свих врста 0,004; козе 0,15 (Главић,
2010: 23 и РЗС – интерна документација).
51 Анкета развојно-оријентисаних газдинстава у општини Лајковац, септембар – октобар 2010; записници са
фокус-група одржаних 01 и 30. 09. и 27. 10. у Лајковцу и 14.10. у Јабучју (ИЕП, интерна документација).
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Ипак, ово је традиционално сточарски крај, и објекти за узгој млечних крава и тов јунади
би могли да се напуне под претпоставкама нормализације стања у откупу сировог млека,
интензивирања буџетске подршке одгајивачима говеда са националног и општинског
нивоа и активније улоге државе на испуњењу одобрене квоте за извоз јунећег меса у ЕУ.
Да би се у том случају нашло довољно заинтересованих сточара52 потврђују резултати
анкете о инвестиционим опредељењима пољопривредних произвођача, у којој се од 89
позитивних одговора 54 односе на опремање објеката за тов и набавку стоке и опреме за
складиштење млека.53

Оријентација ка пласману млека за индустријску прераду не треба да дестимулише
одређени број малих произвођача традиционалних млечних производа на газдинствима
(сир, кајмак), посебно у козарству, да унапређују ову производњу отварањем мини-млекара
и сирарница, са одговарајућом опремом за контролу квалитета и безбедности хране (попут
сзтр "Бисер" Врачевић). Савремено опремљена пијаца и пратећи етно изложбени простор у
склопу планираног Агробизнис центра, на траси прометних регионалних саобраћајница, и
развој руралног туризма на газдинствима и у окружењу, допринеће побољшању пласмана
традиционалних производа од млека.

Јачање живинарске производње очекује се у наредним годинама, са развојем ове
производње у оквиру предузећа „Виндија“, које је отпочело са товом бројлера у
Рубрибрези, и планира успостављање кооперантских односа са сектором породичних
газдинстава на територији општине Лајковац.

***
Повољни природни услови, саобраћајна доступност, близина београдског тржишта,
релативно повољна старосна и образовна структура радне снаге на газдинствима,
диверсификовани извори прихода, традиција бављења сточарском, пре свега говедарском
производњом, повољни услови за развој воћарства и изградња прерађивачких  капацитета,
представљају добру основу за могући повратак општине Лајковац међу водеће
пољопривредне рејоне у земљи.
То не значи да би сви који су напустили пољопривреду, или се њоме баве као допунском
делатношћу, требало да се врате, односно посвете искључиво овој делатности, али би
одређени број већих, тржишно оријентисаних сточарских фарми и воћарских плантажа,
удружених у јаке регионалне асоцијације, био ослонац не само пољопривреде Општине и
Округа,  већ и укупне регионалне економије и националне пољопривреде у целини.  Њих
треба да прати већи број мултифункционалних газдинстава, која би наставила да се баве
пољопривредом, паралелно са неком од непољопривредних делатности, укључујући
прераду традиционалних производа од млека и воћа и развој руралног туризма (Боговађа,
Маркова Црква, Ћелије..).

За остварење овог циља неопходна је већа кредитна и буџетска подршка пољопривредним
произвођачима, МСП и предузетницима, са националног и општинског нивоа, али и
организована активност локалне администрације и удружења произвођача. Тек у том
случају се може очекивати јачање конкурентости, односно инвестиционе способности
породичних газдинстава и МСП, као и интензивније привлачење нових инвеститора и
развојних фондова у агропривредни сектор Општине.

52 Породичних фарми и привредних друштава, попут предузећа "Сточар" – Уб (фарма капацитета 240 јунади)
и браће Лукић (закупљена фарма, капацитета 200 јунади) у Доњем Лајковцу, четири (празна) објекта,
капацитета по 500 грла ЗЗ Лајковац у стачају, у Јабучју...
53 Анкета развојно-оријентисаних газдинстава у општини Лајковац, ИЕП, интерна документација, 09-10. 2010.
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2.4.4. Прерада пољопривредних производа на пољопривредним газдинствима
На подручју општине Лајковац прерада пољопривредних производа на породичним
пољопривредним газдинствима и у оквиру занатских радњи -  изузетно је мало
заступљена. Разлог за ово јесу бројна ограничења која су на нивоу целокупне
привреде Републике Србије присутна у домену развоја малих и средњих предузећа и
предузетништва, а о чему је више било речи у тачки 2.3.2. ове Стратегије.

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. Само два произвођача која се баве прерадом млека, оба у месту Врачевић,
евидентирана су у бројним фокус групама која је ИЕП, Београд, у сарадњи са
Центром за пољопривреду „Лајковац“, спроводио током септембра и октобра месеца
2010.  године.  У питању су самостана занатско трговинска радња „Бисер“  и
индивидуални пољопривредни произвођач Жујовић Петар.

· „Бисер“, самостална занатска трговинска радња има седиште у Лазаревцу, а
испоставу у месту Врачевић, општина Лајковац. Ова радња има капацитете за
прераду 2.000 литара млека дневно и производњу сира од око 400 kg дневно.
Међутим, прерађује се дневно око 700-750 литара сировог млека, а основни
производ је пуномасни сир (кришка), који се производи у количини од 130-140
кг дневно.  Поред сира,  производи се и сурутка,  као и козји сир.  Иако
предузетник има сигуран пласман дугогодишњим купцима и нема проблема са
наплатом, веће коришћење капацитета и већа производња сира донела би,
према процени овог предузетника, проблем пласмана и ризик од наплате, што
у значајној мери дестимулише даља инвестирања и улагања.

· Имајућу у виду сва ограничења развоја приватног бизниса наведена у тачки
2.3.2. ове Стратегије, један од индивидуалних пољопривредних произвођача
(Жујовић Петар, место Врачевић) угасио је своју фирму у области прераде
млека (регистровану као д.о.о. са капацитетом прераде од 2.000 литара).
Међутим, овај произвођач намерава да на пољопривредном газдинству, од
сопствене производње сировог млека, настави производњу сира и кајмака (у
знатно мањим количинама), а ови производи би се пласирали на пијацама,
пекарама и сл.

Поред прераде млека, евидентиран је:

· један приватни млин (СЗР „Марковић“),  који се бави пружањем услуга
мељаже пшенице, капацитета 700-800 kg/sat, као и

· један произвођач у месту Пепељевац, чије се газдинство већ традиционално бави
производњом киселог купуса; овај произвођач производи купус, кисели га,
вакумира и продаје; производња киселог купуса је на регистрованом
пољопривредном газдинству у количини од око 50-100 тона у сезони, а тржиште
за пласман је Београд (кванташка пијаца и продавнице); проблеме за проширење
производње произвођач види у домену пласмана и отежане наплате.

2.4.5. Тржишна инфраструктура и цене
Највећи проблеми у области пољопривреде Републике Србије и општине Лајковац јесу у
области неразвијеног тржишта пољопривредних производа и нерегулисаних откупних
цена.  Неки од ових проблема,  навођени и на фокус групама које су ИЕП,  Београд и
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Центар за пољопривреду „Лајковац“ организовали током септембра и октобра месеца
2010. године у насељеним местима општине Лајковац, наводе се у наставку:

· Пласман пољопривредних производа (посебно житарица, стоке, воћа) је
неорганизован, стихијски и често у зони сиве економије. Овакав пласман прати
висок пословни ризик, како у смислу предвиђања откупних цена, тако и у
смислу познавања услова откупа и рокова наплате. Општина нема ни једну
земљорадничку задругу преко које би пољопривредници пласирали своје
производе и набављали инпуте по повољним ценама.

· Неизграђени су вертикални тржишни ланци засновани на власничкој
повезаности или на дугорочним уговорима између добављача инпута,
примарног произвођача и откупљивача, односно прерађивача. Примера ради,
не постоји никаква власничка веза примарних пољопривредних произвођача у
области млечног говедарства и постојећих млекара у Србији, а дугорочне
уговоре са млекарама и могућност кредитирања преко млекара, имају само
већи произвођачи сировог млека.  Ови произвођачи имају и могућност
остваривања виших откупних цена сировог млека, као и премије за млеко од
стране МПШВ Р. Србије. Међутим, на подручју општине Лајковац мали је број
произвођача млека који спадају у веће, тржишне произвођаче. Највећи број
произвођача је са малим бројем грла музних крава, малом количином предатог
млека и ови произвођачи остварују знатно ниже откупне цене млека, уз дуго
чекање на наплату54.  Од млекара које се појављују у откупу најзначајније су:
Имлек, Шабачка млекара (произвођачи истичу дуге рокове наплате код ове
млекаре) и млекaра „М&О Лајковац“.

· Ниске цене пољопривредних производа и високи диспаритети цена
пољопривредних производа и цена инпута за производњу, односно
прерађевина - представљају велики проблем, посебно што држава није развила
јасна правила по којима би на транспарентан начин вршила интервенције у
случају постојања очигледних грешака у функционисању тржишта (када цене
пољопривредних производа достижу изузетно ниске нивое). Током 2010.
године посебно је изражен проблем ниских и нестимулативних откупних цена
сировог млека55, а држава је установила и злоупотребу монополског положаја
највеће млекаре у Србији.

Сва претходна ограничења имају за последицу да се у општини Лајковац веома мали
број, посебно младих пољопривредника, опредељује за рад на пољопривредном
газдинству, као и да се годинама фондови и производња у пољопривреди смањују,
како у области сточарства, тако и у области ратарства и воћарства. Већина
становништва (радно способног) има непољопривредне изворе прихода, а
пољопривредом се бави као додатном или споредном делатношћу,  најчешће за
сопствене потребе (натурална газдинства), уз продају вишка производње.

54 Ситни произвођачи не могу да остваре премију за млеко од 1,5  дин/l,  с обзиром да се премија
исплаћује за произвођаче који предају најмање 4000 литара млека по кварталу (Уредба о условима и
начину остваривања премије за млеко за 2010. годину, Службени гласник Р. Србије 7/10). Такође, ови
произвођачи не могу да користе ни регрес за уматичене крава МПШВ Р. Србије, с обзиром да је услов
за овај регрес поседовање најмање 5 грла приплодних крава и уплаћено ПИО (Уредба о расподели и
коришћењу подстицајних средстава за генетско унапређење сточарства у 2010. години, Службени
гласник РС број 17/10).
55 Према подацима са фокус група одржаних у насељеним местима општине Лајковац, већи
произвођачи сировог млека добијају цену од 30,3 дин/л са премијом, док произвођачи који предају
мање количине млека остварују цену од око 20-24 дин/l.
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2.4.6. Стручне службе у пољопривреди
У оквиру стручних служби у области пољопривреде посебно место заузима Центар
за пољопривреду „Лајковац“. Овај Центар ради на унапређењу сточарске
производње код око 500 индивидуалних пољопривредних газдинства са подручја
општина: Лајковац, Мионица, Љиг, Ваљево, Уб, Осечина и Крупањ. Основан је 1998.
године и до 2007.  године пословао је у оквиру ЗЗ „Лајковац“,  када је на аукцији
приватизован од стране конзорицијума запослених. Запошљава осам радника од којих
су три радника дипломирани инжињери пољопривреде.

Основна делатност Центра јесте контролисани развој говедарства кроз генетско
унапређење и очување постојећих генетских ресурса, односно кроз спровођење
одгајивачко селекцијског програма. Овај програм у сточарској производњи
обухвата следеће активности:

· Селекција и матична евиденција крава и јуница56;
· Контрола продуктивности крава (оцена млечности, количине и хемијског

састава млека);
· 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,
шумарства и водопривреде Републике Србије.
Поред ове основне делатности, Центар се бави и производњом и продајом садног
материјала (расадник шљива, јабука и малина заузима око 100 ари), затим продајом
семенског кукуруза и средстава за заштиту биља.

За спровођење Програма за развој и унапређење пољопривреде на територији
општине Лајковац који доноси Одељење за привреду и имовинско-правне послове
Општине, Центар за пољопривреду ангажован је као стручна служба која је
кадровски, технички и материјално оспособљена за успешно спровођење Програма.
Према поменутом Програму, активности Центра укључују и следеће послове57:

· Област сточарства (стручни савети везани за негу,  исхрану и одгој
приплодног подмлатка; одабир и припрема грла за излагање на сајмовима и
изложбама, прибављање документације за добијање општинског регреса за
квалитетне матичне краве);

· Област ратарства (набавка одговарајућих  препарата, дистрибуција истих и
праћење деловања препарата на третираним површинама, помоћ
произвођачима код избора нових хибрида кукуруза и сл.);

· Област воћарства (одабир квалитетних парцела за подизање вишегодишњих
засада; узимање узорака, испитивање земљишта са одабраних парцела;
препорука поправке квалитета земљишта уношењем одговарајућих ђубрива;
одабир сортног чистог, здравог и исправног садног материјала  воћа; стручна
помоћ у садњи, нези и одржавању засада; организовање демонстративне
резидбе у младим воћним засадима и сл.);

56 У евиденцији Центра за пољопривреду је око 2.500-3.000 уматичених грла са подручја општина
Лајковац, Ваљево, Мионица, Љиг, Уб, Осечина, Крупањ. Број уматичених крава и стеоних јунаца на
подручју општине Лајковац је 800. Интерна документација Центра за пољопривреду, Лајковац,
децембар 2010.
57 Програм за развој и унапређење пољопривреде на територији општине Лајковац у 2010. години.
http://www.lajkovac.org.rs/0/program_poljoprivreda_2010.pdf
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· Област едукације (организовање и активно учешће у стручним предавањима
из свих области  пољопривредне производње; праћење Уредби  Министарства
пољопривреде и помоћ при прикупљању и достављању потребне
документације за коришћење подстицајних средстава по тим Уредбама).

При општини Лајковац делује и Подручна канцеларија за рурални развој, која је
основана 2008.  године у оквиру Мреже за подршку руралном развоју и налази се у
оквиру регионалног центра „Моба“ Љиг. Мрежа се финансира делом од стране
Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Р. Србије, а делом подршку
обезбеђује и општина Лајковац. Ова канцеларија ради на унапређењу капацитета
локалне заједнице на плану руралног развоја, пре свега кроз обезбеђење двосмерног
протока информација између централног и локалног нивоа. Циљ рада локалне
канцеларије за рурални развој јесте побољшавање могућности локалних заједница и
појединаца, малих домаћинстава, занатлија и прерађивача да дођу до правовремене
информације о могућностима за добијање подршке за њихове развојне иницијативе.

У Општини 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.
Станица је била у поступку приватизације, али је уговор о приватизацији раскинут и
она ће вероватно бити државна фирма регистрована при локалној самоуправи.
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2.5. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Србија се налази у централној фази транзиције која би требало да представља радикални
заокрет и праву прекретницу у будућем развоју домаће економије и њених актера. Развој
тржишне економије може се убрзати приливом средстава кроз инвестиције у нова
предузећа, докапитализацијом постојећих предузећа и консолидацијом финансијског
система.

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

Пословни амбијент у општини Лајковац и Републици Србији у целини знатно је
унапређен захваљујући усвајању великог броја правних прописа од 2001. године до
данас.  Основни циљеви законодавних реформи,  који се одвијају у складу са
регулативама ЕУ, усмерени су ка једноставности пословања и сигурности улагања. У
процесу придруживања ЕУ очекује се доношење бројних нових реформских прописа, а
за инвеститоре највећи значај имају закони у области земљишта и изградње, као и
регулатива индустријских и технолошких паркова.
Величина тржишта, макроекономска стабилност, трошкови пословања, људски ресурси,
географски положај и инвестициона инфраструктура представљају најважније међу
бројним факторима који општину Лајковац чине једним од веома атрактивних локација
за пословање у овом делу Југоисточне Европе. Такође, општина Лајковац свим
инвеститорима нуди релативно добар потенцијал продаје за већи број индустријских и
пољоприведних производа, како на светском, тако и на домаћем тржишту, који
произилази из бесцаринског приступа тржиштима ЕУ, САД, Русије и Југоисточне
Европе, од скоро милијарду људи.
Трошкови пословања у Републици Србији су релативно повољни у поређењу са
другим државама у региону, што представља резултат:1

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

§ бројних подстицаја за улагање, у које спадају државне субвенције за директне
инвестиције између 2.000 и 10.000 евра по новом радном месту, затим
ослобађење од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година за велика
улагања, као и изузеће од плаћања пореза на зараде и доприноса за социјално
осигурање за раднике млађе од 30 и старије од 45 година;

§ јефтинијих комуналних производа и услуга, попут електричне енергије, гаса или воде;
§ квалитета и цене раднe снаге који представљају, по општој оцени

инвеститора, један од кључних разлога за улагање у општину Лајковац и
Србији у целини.2

1 www.siepa.sr.gov.yu
2Људски ресурси у нашој земљи издвајају се по: високој продуктивности рада која, у оквиру
индустрије, расте у просеку за 11% годишње; одличном техничком образовању, при чему 1/3 од око
14.000 дипломираних студената сваке године долази са факултета природних наука; знатно нижим
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У области пољопривреде, Одељење за привреду и имовинско-правне послове
општине Лајковац, утврђује посебан Програм за развој и унапређење пољопривреде
на територији општине Лајковац.

2.5.1. Општа обележја досадашњих инвестиционих улагања
Да би се што реалније сагледала кретања досадашњих инвестиционих активности,
датa је табела у којој је приказанo кретање укупно остварених инвестиција у основна
средства на подручју Републике Србије, Централне Србије, Колубарског округа и
општине Лајковац. Анализа је обухватила период од десет година (1999-2008. година)
за сва горе наведена подручја (Табела 26.).
Табела 26. Просторна дистрибуција  укупно остварених инвестиција*, у хиљ. динара

Територија
Године Јединица

мере Република
Србија**

Централна
Србија

Колубарски
округ

Општина
Лајковац

динар 17.488.422 13.978.308 1.358.913 258.188
1999.

% 100,00 79,93 7,77 1,48
динар 39.874.609 31.366.027 3.008.546 406.212

2000.
% 100,00 78,66 7,55 1,02

динар 55.188.399 41.840.003 2.356.976 430.787
2001.

% 100,00 75,81 4,27 0,78
динар 102.860.663 79.557.972 4.342.904 337.409

2002.
% 100,00 77,35 4,22 0,33

динар 115.662.223 89.976.409 2.422.334 90.643
2003.

% 100,00 77,79 2,09 0,08
динар 152.929.464 123.445.066 1.713.754 182.501

2004.
% 100,00 80,72 1,12 0,12

динар 163.549.507 133.776.108 1.844.394 374.078
2005.

% 100,00 81,80 1,13 0,23
динар 291.845.739 218.719.601 6.403.543 743.037

2006.
% 100,00 74,94 2,19 0,25

динар 398.990.391 307.876.297 4.823.438 437.483
2007.

% 100,00 77,16 1,21 0,11
динар 472.746.680 360.307.995 7.765.761 550.296

2008.
% 100,00 76,22 1,64 0,12

* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и
државни облик својине) у текућим ценама.
** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију.
Извор: Инвестиције Републике Србије 1999-2008., РЗС, Београд.

Анализом периода од 1999. до 2008. године, у кретању укупних инвестиционих
активности може се уочити да на подручју Републике и Централне Србије долази до
сталног повећања инвестиционих улагања из године у годину, односно да је остварен
позитиван тренд.
У истом периоду, висина инвестиционих улагања у Колубарском округу има изражено
варирање, тако да се учешће инвестиција Колубарског округа у укупним инвестицијама

трошковима рада који износе мање од 1/2 издатака за зараде у новим чланицама Европске уније из
Источне Европе.
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Републике креће од 1,12 – 7,77%. Највећи износ инвестиција у Округу остварен је 2008.
године, али је његово учешће у односу на Републику Србију износило само 1,64%.

Ниво остварених инвестиција у општини Лајковац је изузетно низак и креће се од
90.643 хиљаде динара (у 2003. години) до 743.037 хиљада динара (у 2006. години),
односно остварује учешће од само 0,08-1,48% у инвестицијама Р. Србије у целини. У
посљедњој анализираној години (2008. години) укупно остварене инвестиције
Општине обухватају 7,09% од остварених инвестиција на нивоу Колубарског округа,
односно 0,15% од укупно остварених инвестиција на нивоу Централне Србије, или једва
0,12% од целокупних инвестиција у Р. Србији.
Анализом апсолутних вредности укупно остварених инвестиција у вишегодишњем
периоду, могу се приказати просечне годишње стопе раста на анализираним подручјима.
Највећа просечна годишња стопа раста је остварена на нивоу Републике Србије у целини
(44,24%), нешто мањи раст је остварен на нивоу Централне Србије (43,48%), још мањи на
подручју Колубарског округа (21,37%), док је на нивоу општине Лајковац остварени
показатељ убедљиво најнижи (износи само 8,77%). Сходно томе, може се констатовати
да је маркантно слабија инвестициона активност условила мањи привредни раст општине
Лајковац у односу на економски развој Р. Србије у целини.

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

Имајући у виду процес проширења ЕУ и перспективе које из тога произилазе за Србију,
евидентно је да ће у будућем развоју наших пољопривредних газдинстава инвестициона
активност заузимати круцијално место. Инвестиције имају одлучујућу улогу у реализовању
циљева и приоритета аграрног и руралног развоја, пре свега као покретачки инструмент
квантитативног и квалитативног раста укупних аграрних производних фактора и
производње, али и стварања услова за бољи живот на селу. У овој етапи, раст инвестиција у
пољопривреди представља услов њене техничке и технолошке модернизације, а у крајњој
линији и један од услова економске стабилности читаве националне привреде. Без
адекватног обима и осмишљене структуре инвестиционих улагања не може се обезбедити
раст основних и трајних обртних средстава, повећање броја радних места, подизање учинка
оруђа за рад, боља продуктивност рада, разноликост производње и сл., на било ком
регионалном аграрном и руралном нивоу, па ни на националном.3

Међу активностима које се одвијају у руралним подручјима, значајно место припада
производњи добара неопходних за људску исхрану, те за потребе текстилне,
прехрамбене и других индустрија. Ове активности су директно везане за економску
функцију пољопривреде, утичу на раст конкурентности и значајно доприносе
одрживом развоју.
Општина Лајковац, по свом географском положају, рељефу, расположивим природним
ресурсима, као и створеним привредним потенцијалима представља интересантно
подручије за пословне активности домаћим и страним инвеститорима. Подручје општине
Лајковац има традиционално развијено сточарство, има изузетно повољне услове за

3 Субић Ј. (2007): Место Јужног Баната у пољопривреди Србије и Црне Горе на путу ка европској
интеграцији. Монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд.
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гајење приплодних крава и јуница сименталске расе.4 Такође, релативно је значајно
гајење ратарских култура, као и производња безвирусног садног материјала .5

2.5.2.1. Остварене инвестиције у пољопривреди
Повољни природни услови за развој пољопривреде условили су да на подручју
Општине пољопривредно земљиште заузима 83% укупне површине општине
Лајковац, односно обухвата површину од око 12.500 хектара. Такође на подручју
Општине постоје повољни хидрогеолошки услови и добра путна структура који су
неопходни за успешан развој савремене пољопривредне производње.

На подручју Општине од пољопривредних делатности су развијене сточарска и
ратарска производња, док је воћарска производња заступљена на мањим површинама
(5,2%). У структури пољопривредног земљишта, највеће учешће имају оранице
(69,5%), потом ливаде (15%) и пашњаци (10,1%), док су површине под виноградима
занемарљиве.  Жита заузимају највеће површине под ораницама (58,6%), а
најзаступљеније културе су: кукуруз и пшеница. Крмно биље заузима 23,9% (од чега:
највеће површине су под детелином и луцерком). Поврће заузима 8,7% ораница (од
повртарских култура, најзаступљеније су: кромпир, пасуљ, купус и паприка. Соја је
једино индустријско биље које се узгаја на овом подручју (са учешћем од 0,4%).
Сточарство је развијена грана пољопривреде и традиционално је заступљена у
општини Лајковац,  али је број стоке у сталном паду и то знатно више у односу на
Округ и Републику. По подацима РСЗ (на дан 01. 12. 2007. године), на подручју
Општине је било 4.243 грла говеда (од чега 2.819 крава и стеоних јуница), 16.546
свиња (од чега 2.623 крмача и супрасних назимица), 7.842 оваца (од чега 5.808 оваца
за приплод) и 64.527 грла живине.
Инвестиције у пољопривреду, шумарство и водопривреду на нивоу Републике Србије
показују тенденцију раста током читавог анализираног периода, са изузетком 2002.
године. Централна Србија остварује учешће од 23,56% до 57,24% у укупно
оствареним инвестицијама Републике у делатности пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Највеће инвестиционо улагање у анализираном периоду остварено је у
2007. години, када је учешће у односу на ниво Републике износило 39,63%. Највећи
раст овог показатеља забележен је 2005. у односу на 2004. годину (са 45,98% на
57,24% односно за 11,26%), док је највећи пад забележен 2008. у односу на 2007.
годину (са 39,63% на 23,56% односно за 16,07%).

На нивоу Колубарског округа у периоду 1999-2002. године долази до сталног пораста
овог показатеља, али његово учешће у инвестицијама Републике варира од 3,27% до
7,35%. У 2003. и 2004. години није било остварених инвестиција на овом нивоу,
међутим од 2005. године поново се остварују инвестиције у пољопривреду. У периоду
2005-2008. године долази како до пораста апсолутног износа, тако и до повећања

4 Колубарски сточари од 1995. године излажу приплодне краве и јунице сименталске расе на
међународном пољопривредном Сајму у Новом Саду, а сва изложена грла оцењивана су и сврставана у
највеће класе у својим категоријама и награђена са укупно 195 златних медаља. Седам година краве са
овог подручја проглашаване су шампионкама Сајма, а Центар за пољопривреду Лајковац је шест пута
награђиван великим шампионским пехаром као знак признања за комплетан програм и квалитет
изложених грла сименталске расе. Традиционална изложба приплодних крава и јуница сименталске
расе одржава се сваке године у Лајковцу.
(http://www.lajkovac.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36 )
5 Центар за пољопривреду је успешан произвођач безвирусног садног материјала, и то: малине (сорте
"WILLAMETTS" и "MEKER") и шљиве ("STENLEJ", "ЧАЧАНСКА РОДНА" и "ЧАЧАНСКА
ЛЕПОТИЦА"). (http://www.lajkovac.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36)
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учешћа Колубарског округа у оствареним инвестицијама у Републици (са 0,20% на
0,57%, односно долази до повећања за 0,37%).

У већини годинa у периоду 1999-2008. године није било остарених инвестиција у
пољопривреди на подручју општине Лајковац. Једино је у 2001. и 2002. години ова
делатност имала учешћа у укупно оствареним пољопривредним инвестицијама
Републике и то у обе посматране године остварено је изузетно ниско учешће од само
0,01% (Табела 27.). Сходно томе, може се констатовати да пољопривреда вреднована
са мултифункционалног аспекта даје веома слаб допринос одржавању економско-
социјалне сигурности грађана на подручју општине Лајковац.
Просечне годишње стопе раста инвестиција остварених у пољопривреди добијених на
основу приказаних апсолутних вредности на скоро свим нивоима (са изузетком
општине Лајковац) су позитивне.

На подручју читаве Републике, просечна годишња стопа раста је највиша (45,13%), нешто
нижа је на подручју Централне Србије (35,48%), док је најнижа на нивоу Колубарског
округа (19,57%). Како су на подручју општине Лајковац у току читавог анализираног
периода само у две године забележене инвестиције у делатност пољопривреде, шумарства
и водопривреде, стога овај показатељ није приказан за цео посматран период.
Табела 27. Просторна дистрибуција остварених инвестиција* у пољопривреди,
шумарству и водопривреди** (у хиљ. динара)

Територија
Године Јединица

мере Република
Србија**

Централна
Србија Колубарски округ Лајковац

динар 738.513,00 323.136,00 24.166,00 -
1999.

% 100,00 43,75 3,27 -
динар 1.896.896,00 795.133,00 81.143,00 -

2000.
% 100,00 41,91 4,28 -

динар 3.146.845,00 998.683,00 108.048,00 201,00
2001.

% 100,00 31,74 3,43 0,01
динар 4.947.895,00 2.012.596,00 382.780,00 502,00

2002.
% 100,00 38,65 7,35 0,01

динар 3.260.612,00 1.219.717,00 - -
2003.

% 100,00 38,12 - -
динар 3.721.166,00 1.686.235,00 - -

2004.
% 100,00 45,98 - -

динар 5.028.799,00 2.878.779,00 10.254,00 -
2005.***

% 100,00 57,24 0,20 -
динар 13.016.883,00 5.010.696,00 34.756,00 -

2006.
% 100,00 38,49 0,27 -

динар 14.111.462,00 5.592.974,00 46.701,00 -
2007.

% 100,00 39,63 0,33 -
динар 21.099.194,00 4.970.315,00 120.763,00 -

2008.
% 100,00 23,56 0,57 -

* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и државни
облик својине) у текућим ценама. Пољопривреда, лов и шумарство (статистички прегледи од 2003. године).
** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију.
Извор: Општине у Србији, 1999-2008., РЗС, Београд; Инвестиције Републике Србије 2005., РЗС, Београд 2007.



Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011. – 2015. године

68

Учешће пољопривредних инвестиција у укупно оствареним улагањима (у периоду
2001-2008. година) на подручју општине Лајковац, Колубарског округа, Централне
Србије и Републике Србије у целини, приказано је уз помоћ графикона који следи.
Графикон 9. Учешће пољопривреде* у укупно оствареним инвестицијама**

* Пољопривреда, рибарство, лов, шумарство и водопривреда (новији статистички преглед).
** Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и
државни облик својине) у текућим ценама.
*** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију.
Извор: Општине у  Србији, 1999-2008., РЗС, Београд.
             Инвестиције Републике Србије 2005., РЗС, Београд 2007.

На подручју Републике Србије, учешће пољопривредних инвестиција у укупно
оствареним инвестицијама има изражено варирање из године у годину, тако да је
највеће учешће ове делатности остварено у 2001. години (5,70%), док је најниже
остварено 2004. године (износило је 2,43%). Међутим, у последњој анализираној
години (2008.)  остварен је пораст учешћа са 3,54%,  колико је износио овај
показетељ у 2007. години, на 4,46%.
У посматраном периоду (1999-2008. године), учешће пољопривредних инвестиција
у укупно оствареним инвестицијама Централне Србије опало је са 2,31% на 1,38%
(односно за 0,93%) у првој у односу на посљедњу анализирану годину. Највећи пад
овог показатеља забележен је 2003. у односу на 2002. годину, (са 2,53% на 1,35%
односно за 1,18%), а током читавог периода изражено је велико варирање показатеља.

Колубарски округ по питању кретања учешћа пољопривредних инвестиција у укупно
оствареним инвестицијама је веома специфичан. У периоду од 1999. до 2002.
године учешће овог показатеља је имало константан раст од 1,78% (колико је
износио 1999.  године)  до 8,83%  (у 2002.  години).  Исти тренд се наставља и у
периоду од 2005. до 2008. године (у 2003. и 2004. години није било инвестиција у
пољопривреду), с тим што је повећање учешћа ове делатности знатно мање,
односно дошло је до повећања за 1,00% (са 0,55% на 1,55%).
На нивоу општине Лајковац, овај показатељ је могуће приказати једино у 2001. и
2002. години, са обзиром да су једино тада евидентирана инвестициона улагања у
делатност пољопривреде. У две наведене године показатељ је остварио пораст од
0,09%,  односно са 0,06%  на 0,15%.  И у овом случају,  долази се до закључка да
пољопривредни сектор јако мало доприноси одржавању економско-социјалне
сигурности грађана на подручју општине Лајковац.



Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011. – 2015. године

69

2.5.2.2. Оцена остварених инвестиција у пољопривреди
У циљу одређивања оцене остварених инвестиција у пољопривреди општине
Лајковац, користиће се следећи показатељи:
§ остварене инвестиције у пољопривреди по активном пољопривреднику;
§ остварене инвестиције у пољопривреди по јединици пољопривредне површине;
§ остварене инвестиције у пољопривреди по јединици обрадиве површине;
§ остварене инвестиције у пољопривреди по јединици ораничне површине.

Ради добијања што реалније оцене остварених инвестиција у пољопривреди на
подручју општине Лајковац, у наредној табели су дати показатељи који се односе
како на регионални, тако и на национални ниво (у 2002. години), (Табела 28.).
Табела 28. Оцена остварених инвестиција* у пољопривреди**

Територија
Показатељ Јед.

 мере Република
Србија***

Централна
Србија

Колубарски
округ Лајковац

Остварене инвестиције у
пољопривреди по активном
пољопривреднику

динар 55.557,70 30.397,37 30.837,08 2.311,34

Остварене инвестиције у
пољопривреди по јединици
пољопривредне површине

динар 968,86 605,52 2.238,15 36,14

Остварене инвестиције у
пољопривреди по јединици обрадиве
површине

динар 1.162,98 771,78 2.592,38 40,23

Остварене инвестиције у
пољопривреди по јединици ораничне
површине

динар 1.476,50 1.136,71 3.678,17 52,15

* Инвестиције у основна средства друштвеног сектора (који обухвата и задружни, мешовити и
државни облик својине) у текућим ценама.
** Пољопривреда, рибарство, лов, шумарство и водопривреда (новији статистички преглед).
*** Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију.
Извор: Инвестиције Републике Србије, 2001 -2005., РЗС, Београд, 2003-2007.
            Општине у Србији 2006, РС РЗС, Београд, 2007.

На основу анализе резултата приказаних у претходној табели могу се извести закључци
да је у 2002.  години од свих посматраних показатеља највећа вредност добијена код
остварених инвестиција у пољопривреди по активном пољопривреднику, док је најмања
вредност добијена код остварених пољопривредних инвестиција по јединици
пољопривредне површине, и то у следећем односу:

- Република Србија (57,34:1,00);
- Централна Србија (50,20:1,00);
- Колубарски округ (13,78:1,00);
- Општина Лајковац (63,95:1,00).

У складу са добијеним резултатима за наведене показатеље може се констатовати да су
највећа инвестицона улагања по активном пољопривреднику остварена на нивоу
Републике Србије, док је најнижа вредност остварена у општини Лајковац. Чињеница да
је учешће активног пољопривредног у укупно активном становништву најниже у
Републици Србији (15,6%), што је нешто ниже у односу на Централну Србију (16,2%) и
општину Лајковац (18,5%), док је највиша вредност на нивоу Колубарског округа
(35,4%). На основу приказаних показатеља види се да општина Лајковац у погледу
висине свих наведених показатеља далеко лошија у односу на друге анализиране нивое.
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2.5.3. Извршене исплате за инвестиције у основна средства
Током седамдесетих и осамдесетих година XX века доминантно учешће у изворима
финансирања привредних и непривредних инвестиција на нашим просторима је имао
кредит, док су сопствена средства инвеститора учествовала са мање од  50%. Крајем
прошлог века  тенденција се мења, тако што нагло почиње да опада учешће кредитних
средстава, а да расте значај сопствених средстава привредних субјеката у финансирању
инвестиција. Разлоге оваквим кретањима не треба тражити у расту акумулативне и
репродуктивне способности предузећа и других субјеката, нити у њиховом повећаном
степену оспособљености за самофинансирање, већ пре свега у неповољним условима
кредитирања, брзом расту инфлације и високим каматним стопама, које су биле изнад
стопе инфлације. Све ово је демотивисало предузећа за коришћење банкарских
кредитних средстава, тако да је учешће овог извора у финансирању инвестиција у
протеклој деценији било ниско и имало опадајући тренд. У том периоду долази и до
колапса банкарског система у Србији, што додатно отежава услове финансирања читаве
привреде, а поготову аграра.
Поред тога, услови кредитирања привреде у протеклим деценијама нису били у
довољној мери усклађени са специфичностима појединих привредних грана, посебно
пољопривреде. Улагања у пољопривреду су се у читавом анализираном периоду
одликовала недостатком, или бар недовољним уважавањем селективног приступа у
финансирању.

У току периода 2000-2008. године анализиране су исплате за инвестиције у основна
средства на основу извора финансирања, укупно и у појединим делатностима. На
основу статистичких података могу се извести закључци о значају појединих извора
финансирања на појединим подручјима и у поједим делатностима:6

§ на нивоу Републике Србије, укупно извршене исплате за инвестиције у
основна средства имају највеће учешће сопствених извора финансирања.
Значајно повећање учешћа је једино остварено код комерцијалних кредита са
4.91% у 2000. години, на 19.98% у 2008. години, што представља позитиван тренд
у развоју привреде. Сличне тенденције се уочавају и на нивоу Централне Србије,
док на нивоу Округа знатно расте учешће сопствених средстава и комерцијалних
кредита,  док опада учешће осталих извора финансирања (од 68,62%  у 2000.  до
18,80% у 2008. години). На подручју оштине Лајковац опада учешће сопствених
извора финансирања (на само 10,71% у 2008. години), на терет осталих извора
финансирања (чије учешће у 2008. години износи 89,29%), док у укупно
извршеним исплатама за инвестиције у основна средства удружена средства и
кредити не играју никакву улогу;

§ делатност пољопривреде, лова, шумарства, водопривреде и рибарства, на
подручју Општине у анализираним годинама нису постојала инвестициона
улагања за разлику од регионалног и националног нивоа, и нивоа Округа.
Колубарски округ је 100% извршених исплата за инвестиције у основна средства
у наведену делатност имао из сопствених извора финансирања, док је у
Централној Србији и читавој Републици највећи део средстава долазио из
сопствених средстава, али су такође значајна средства долазила од комерцијалних
кредита и осталих извора финансирања;

6 Инвестиције Републике Србије, 1999. - 2008., РЗС, Београд, 2001. - 2009.
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§ у делатности индустрије и рударства у структури финансирања извршених
исплата за инвестиције у основна средства на подручју Општине у целокупном
износу учествују сопствена средства. На осталим посматраним нивоима такође
највеће учешће имају сопствена средства, а поред њих присутни су и други
извори финансирања, као што су комерцијални кредити и остали извори
финансирања.

§ У делатности грађевинарства, у општини Лајковац једини извор финансирања су
била сопствена средства, док 2004. године нису вршене исплате за инвестиције у
основна средства у ову делатност. На регионалном, националном и нивоу округа
присутни су и други извори финансирања, али сопствена средства и даље
представљају најважнији извор средстава, док се остала средства највећим делом
обезбеђују из кредита;

§ У делатности угоститељство и туризам,  и саобраћај и везе на подручју
Општине није било инветиционих улагања. Код осталих посматраних ентитета
највећи део извршених исплата за инвестиције у основна средства био је из
сопствених извора, али је део средстава долазио и из удружених средстава,
кредита и осталих извора средстава.

§ у погледу извршених исплата за инвестиције у основна средства делатност
образовање и култура разликује се у односу на остале привредне гране. У 2000.
години удео сопствених средства за инвестиције у ову делатност на нивоу Општине
износио је 100%, док је у 2008. години учешће сопствених средстава смањено на
1,28%, док разлика до 100%, односно 98,72% исплата за инвестиције у основна
средства остварено из осталих извора финансирања. На нивоу Округа је такође извор
финансирања од сопствених средства померен на остале изворе финансирања. На
националном нивоу и нивоу Централне Србије све већи значај у извршеним
исплатама за инвестиције у основна средства у образовање и културу имају остали
извори финансирања, али су још увек доминантни сопствени извори финансирања.

2.5.3.1. Извршене исплате буџета општине Лајковац за фонд пољопривреде
Највећи удео средстава која су одређена фонду пољопривреде у укупном буџету
Општине, остварен је 2006. године (0,87%). Међутим у анализираном периоду (2006-
2010. година) удео средстава који се из буџета издваја за ове намене, а за који се може
рећи да је занемарљив, има тенденцију пада, тако да је у последњој 2010. години
износио скромних 0,63% (Табела 29.).
Табела 29. Износ средстава из буџета општине Лајковац одређен за фонд пољопривреде

Опис

Укупан буџет општине Фонд пољопривреде – субвенције
пољопривредиГодина

динар % динар %
2006. 725.651.663,14 100,00 6.315.000 0,87
2007. 664.117.444.45 100,00 5.000.000 0,75
2008. 834.597.669,02 100,00 5.000.000 0,60
2009. 793.676.184,08 100,00 5.000.000 0,63
2010. 1.145.185.546,60 100,00 7.200.000 0,63

Извор: Буџет општине Лајковац за 2006-2010. годину

Највећи део средстава из буџета Општине за Програм за развој и унапређење
пољопривреде на подручју општине Лајковац који је обезбеђен за 2010. годину јесу
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подстицајна средства за генетско унапређење млечног говедарства која износе 18,06%
од укупно одобрених средстава.

Значајна ставка у општинском буџету су и подстицајна средства за набавку хербицида
за пролећну сетву (чије учешће износи 13,89%), док остали програми остварују
учешће мање од 10,00% у средствима одређеним за фонд пољопривреде (Табела 30.).
Табела 30. Распоред средстава за реализацију програма за развој пољопривреде на
територији општине Лајковац у 2010. години

Буџетска средства
Програм

У РСД %
Излагање грла на Сајму пољопривреде у Новом Саду 200.000,00 2,78
Изложба приплодних крава и јуница сименталске расе „Колубара 2010„ 500.000,00 6,94
Противградна одбрана на територији општине Лајковац 500.000,00 6,94
Подстицајна средства за генетско унапређење млечног говедарства 1.300.000,00 18,06
Подстицајна средства за подршку набавке основног стада у овчарству 500.000,00 6,94
Подстицајна средства за тов јунади 500.000,00 6,94
Подстицајна средства за подизање производних воћних засада 700.000,00 9,72
Испитивање квалитета земљишта 300. 000,00 4,17
Подстицајна средства за набавку хербицида за пролећну сетву 1.000.000,00 13,89
Подстицајне мере у пчеларству 200.000,00 2,78
Израда стратегије развоја пољопривреде 500.000,00 6,94
Унапређење стручног знања пољопривредника 400.000,00 5,56
Израда,праћење и спровођење Програма и унапређења стручних служби 350.000,00 4,86
Надокнаде и остала давања 250.000,00 3,47
УКУПНО 7.200.000,00 100,00

Извор: Програм за развој и унапређење пољопривреде на територији општине Лајковац у 2010. години.

2.5.4. Могући правци улагања на основу спроведене анкете
Поред статистичких прегледа, општинске документације и осталих прибављених
материјала, а у циљу изналажења могућих праваца развоја пољопривреде и руралног
развоја општине Лајковац, коришћена је и анкетна документација која одсликава
могуће правце улагања институција и правних лица, као и развојно опредељених
домаћинстава.
Бројне институције, привредни субјекти и развојно опредељена домаћинства чине
сложну породицу чији је један од основних задатака поспешивање развоја
пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Лајковац. Са друге стране,
традиција, стручност и постојаност гаранција су озбиљног утицаја Општине на
креирање аграрне политике и поштовање законских оквира привређивања.

У некадашњем Војном кругу, биће изграђен савремени агробизнис центар који ће се у 3
целине простирати на око 3,7 ha. Уз Етно парк, предвиђен је простор за изложбу крава
сименталске расе, аукцијску продају стоке, зеленu пијацu, ресторан са националном
кухињом и сл. Простор ће дакле бити вишенаменски: за изложбу стоке, пољопривредне
механизације и опреме, али и за концерте, фестивале, сајмове, смотре и сл.
На подручју општине Лајковац, анкетирано је укупно 142 домаћинстава. Нешто више
од пола анкетираних домаћинстава нема у плану инвестициона улагања, њих 72
(односно 50,7% од укупног броја анкетираних домаћинстава), док осталих 49,3%
(односно 70 газдинстава), не планира инвестициона улагања у сектор пољопривреде.
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Највећи је број газдинстава планира куповину механизације и набавку стоке (укупно
њих 50, односно по 25 у оба случаја), затим она газдинства која планирају изградњу
објеката за стоку (укупно 14), док су улагања у друге намене много мање заступљена.
Подизање засада воћњака је такође једна од често навођених планираних инвестиција
анкетираних домаћинствима на подручју општине Лајковац (Табела 31.).
Табела 31. Планиране инвестиције анкетираних домаћинстава у основна средства

Редни
број Планирана инвестициона улагања Број газдинстава која

планирају улагања
1. Набавка стоке 25
2. Механизација 25
3. Објекти за стоку 14
4. Воћњак 8
5. Куповина земљишта 4
6. Производња млека 4
7. Савремене машине за паковање 2
8. Објекти за кисељење купуса 1
9. Пластеници 1

10. Проширење ратарске производње 1
11. Поврће 1

Извор: Анкетна документација, Привредно друство Центар за пољопривреду - Конзорцијум  доо
Лајковац, Лајковац 2010.

С обзиром да већина анкетираних домаћинстава не поседује сопствена средства да би
остварила сва неопходна улагања, присутно је интересовање за услове коришћења
кредита и подстицајних средства Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије, затим кредита Фонда за развој Републике Србије,
као и кредита комерцијалних банака.

2.5.5. Могући извори финансирања инвестиција у наредном периоду
За остварење планираног развоја, сваки привредни субјект (предузеће, пољопривредно
газдинство, задруге) током своје финансијске активности мора обезбедити себи
неопходне финансијске изворе. Такође,  привредни субјекти, без обзира на профил,
планирају у свом развоју реализацију појединих инвестиционих пројеката. Али, шта ће
бити остварено од онога што је планирано, зависиће, пре свега, од расположивих
финансијских средстава. Процес у коме се одређују неопходна финансијска средства за
реализацију планираног инвестирања, као и начин њиховог прибављања, зове се
финансирање инвестиција.
У свим инвестиционим пројектима, у којима је дефинисан и успостављен метод за
остварење планираног развоја, уз финансијска средства неопходна за извршење
инвестиционих активности, такође су одређени и извори из којих ће горе наведени
ресурси проистећи. Дакле, реализација и стављање у функцију инвестиционог објекта
зависи од постојања извора финансирања.

Начин на који су одређени структура, обим и динамика неопходних исплата, које се
јављају у процесу инвестирања, као и њихова координација са расположивим
изворима финансирања, представља веома комплексно питање. Што би значило да
све неопходне исплате морају бити покривене одређеним финансијским средствима
како би се дефинисани циљ инвестирања испунио сходно плану. Недостатак
финансијских средстава за потребне исплате може изазвати велике потешкоће у
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инвестирању, што би могло да узрокује спорију реализацију, изостанак неких
економских ефеката, па чак и немогућност реализације инвестиционог пројекта.
Сходно томе, сматрамо да је код одређивања инвестиционих пројеката неопходно
дефинисати све исплате које могу бити потраживане ради реализације инвестиционог
објекта и њихова координацији са расположивим изворима финансирања.
Привредни субјекти практикују да финансијски план, који улази у надлежност
одељења финансија, буде реализован дугорочно и да има у виду све циљеве утврђене
у дугорочној развојној стратегији, у коју наравно улазе и актуелни (важећи,
постојећи) циљеви. Генерално, код доношења одлуке о финансирању, одлучујуће је
извесност обезбеђења неопходних средстава за реализацију инвестиционих циљева,
као и респектовање финансијске равнотеже привредног субјекта између средстава за
краткорочно финансирање и оних за средњорочно и дугорочно финансирање.

У пракси је познато да се финансирање инвестиција у средњорочном и дугорочном
периоду може јавити у различитим формама и под различитим именима, као што су:

- инвестициони план;
- инвестициони буџет;
- капитални буџет,
- стабло финансијских предвиђања итд.
У Америци (САД) се рецимо користи термин инвестициони буџет,  док у Европи
(посебно у Француској) се најчешће употребљава термин инвестициони план, који се
састоји од календарског размештаја средства у интервалу одвијања инвестиционог
процеса. Инвестициони план има двојако значење: неопходна средства и, наравно
извори финансирања. Будући да у економско-финансијској анализи се користе
финансијски токови приказани у различитим таблоима који садрже информације о
коришћењу средстава, салду, обрту капитала итд., неки од француских утора овај
термин зову још и стабло вишегодишњег финансирања.7

У процесу који је праћен израдом и доношењем финансијске одлуке на нивоу
економских јединица, укључујући и пољопривреду, треба имати у виду следеће
елементе:
· трошкове реалних инвестиција, који настају услед набавке основних средстава

предузећа, планиране у периоду 3-5 година;
· раст обртних средстава (варијација потребног обртног капитала),  који може да

настане у ситуацији проширења капацитета за производњу/експлоатацију.

Програмирање раста обртног капитала, неопходног за додатно финансирање, ради се
помоћу менаџмент методе кредит-клијенти;

· остале трошкове (као што су: трошкови за инсталирање/монтирање, за стручне
обуке особља које ће бити ангажовано у новоизграђеној јединици, одобравање
зајмова, враћање кредита итд.).

Битна карактеристика тржишне економије је самосталност управљања финансијским
средствима одређеним за реализацију инвестиционих пројеката; сваки привредни
субјект формира сопствени инвестициони фонд; прибавља банкарске кредите

7 Субић, Ј. (2010): Специфичности процеса инвестирања у пољопривреди. Институт за економику
пољопривреде Београд.
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(краткорочне и дугорочне) и друге облике зајмова итд, тражећи оптимално решење
како би новчани капитал био искоришћен са максималном економском ефективношћу.8

У условима развијене тржишне привреде, потенцијални инвеститори имају отворену
могућност да бирају између више различитих начина финансирања. Генерално
посматрано, избор се своди на два облика финансирања - између финансирања
сопственим или туђим (позајмљеним) средствима, односно између делом сопственим, а
делом туђим средствима, што је у пракси и најчешћи случај. Будући да се у економици
предузећа под финансирањем у најширем смислу речи подразумева свака диспозиција
капитала, то се класификације начина финансирања инвестиција могу извршити према
више различитих критеријума.

2.5.5.1. Финансирање инвестиција према пореклу капитала
Према овом критеријуму, разликујемо два облика финансирања инвестиција, и то:

§ Интерно (унутрашње) финансирање, јавља се онда када се потребна
финансијска средства прибављају, односно образују унутар предузећа, углавном
задржавањем у предузећу (дела) остварене добити и коришћењем акумулираних
износа амортизације основних средстава.

Овај се облик финансирања може обезбедити и на друге начине, као што су:
ü продаја дела предузећа;
ü продаја основних средстава;
ü продаја хартија од вредности из портфеља предузећа;
ü продаја потраживања и сл.

Појмови интерно финансирање и самофинансирање, у принципу означавају исти
облик финансирања,  тј.  да се капитал ствара у предузећу и у њему остаје за
финансирање нових инвестиција. Ипак, под самофинансирањем се подразумева такав
облик финансирања инвестиција где се финансијска средства обезбеђују унутар самог
предузећа (интерно генерисана средстава, тј. средства из сопствених извора - пре
свега из акумулације и амортизације).
Имајући у виду могуће изворе финансирања, разликује се:9

§ Отворено самофинансирање, остварује се износима добити у процесу пословања
предузећа, који су преостали након расподеле дивиденди деоничарима и сл. Износ
добити који је задржан у предузећу на тај начин повећава сопствене изворе
средстава расположиве за улагања у нове инвестиције.

§ Прикривено самофинансирање, остварује се на бази коришћења латентних
резерви у предузећу.

· Екстерно (спољно) финансирање, јавља се онда када се извори финансирања
инвестиција, у правном смислу, налазе изван предузећа, односно када предузеће
потребна додатна финансијска средства прибавља екстерно (споља).

Карактеристично за овакав начин финансирања инвестиција јесте да власник, односно
власници капитала или нови деоничари стављају предузећу свој капитал на
располагање, односно својим учешћем финансирају пословну активност предузећа.

8 Субић, Ј. (2010): Специфичности процеса инвестирања у пољопривреди. Институт за економику
пољопривреде Београд.
9 Андрић Ј., Васиљевић З., Средојевић З. (2005): Инвестиције - Основе планирања и анализе.
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Земун - Београд.
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Прибављање потребних финансијских средстава са стране, такође има карактер
спољног финансирања. Облици оваквог начина финансирања су следећи:

ü банкарски кредити (краткорочни и дугорочни);
ü емисија хартија од вредности (краткорочних и дугорочних);
ü трајни улози трећих лица;
ü лизинг аранжмани и сл.

2.5.5.2. Финансирање инвестиција према правној припадности капитала
Овај критеријум такође разликује два облика финансирања инвестиција, односно:

· Финансирање сопственим (личним) средствима,  јавља се у случају када
власник, односно власници предузећа или нови деоничари својим учешћем
финансирају пословање и развој предузећа.

· Финансирање позајмљеним (туђим) средствима, јавља се приликом коришћења
кредита (различите рочности) или када се користе средства без обавезе враћања
(донације). У случају донација, ради се о туђим, али не и о позајмљеним средствима.

2.5.5.3. Финансирање инвестиција у пољопривредној пракси
Реализација инвестиционих приоритета зависи, у првом реду, од висине предрачунске
вредности инвестиционих улагања, с једне стране, и могућности обезбеђења
потребног износа финансијских средстава из извора који стоје на располагању
инвеститорима, с друге стране.

За који начин финансирања инвестиција, односно улагања у основна и трајна обртна
средства, ће привредни субјект да се одлучи, зависи од његових расположивих
могућности, а које су условљене финансијским положајем и финансијским угледом
датог привредног субјекта у окружењу.

Финансијски положај се изражава кроз:
ü одржавања задовољавајуће структуре финансијских средстава и њихових

извора;
ü оптималну структуру капитала са становишта власничког и дужничког

капитала;
ü способност финансирања просте и дела проширене репродукције из

сопствених извора средстава.
У економској пракси, привредни субјекти (предузећа, пољопривредна газдинства,
задруге) могу вршити финансирање инвестиција на један од следећих начина
(облика), односно њиховом комбинацијом:10

- самофинансирањем11 (финансијска средства се обезбеђују унутар самог
предузећа - интерно генерисана средства, тј. средства из сопствених извора -
пре свега из акумулације и амортизације);

10 Андрић Ј., Васиљевић З., Средојевић З. (2005): Инвестиције - Основе планирања и анализе.
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Земун - Београд.
11 Самофинансирање је један од основних и најчешће коришћених начина финансирања инвестиционих
пројеката, јер представља основу финансијске самосталности предузећа. Пошто у пракси ретко које
предузеће може да финансира инвестициони пројекат искључиво сопственим финансијским
средствима, обично се прибегава делимичном самофинансирању (финансирању одређеног процента
предрачунске вредности инвестиције из сопствених средстава предузећа).
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- кредитирањем12 (инвеститор под одређеним условима позајмљује
финансијска средства од других субјеката који њима располажу уз плаћање
цене за позајмљени капитал - камате);

- заједничким улагањем13 - са домаћим или страним партнерима
(инвестиционо улагање се финансира од стране по правилу два домаћа или
инострана партнера ради остварења заједничких економских интереса,
пословних циљева и мотива, а по принципу поделе ризика и добити сразмерно
уложеним средствима);

- емитовањем и продајом хартија од вредности14 - краткорочних дугорочних
(потребна средства за финансирање инвестиција се прибављају емитовањем и
продајом акција и обвезница);

- лизингом15 (начин финансирања инвестиција код кога се одређено основно
средство даје на коришћење кроз специфичан облик закупа, уз плаћање
накнаде - закупнине);

- концесионим финансирањем16 (право коришћења природног погатства или
добра у општој употреби којим га држава, тј. њен орган (концедент) уступа на
коришћење (експлоатацију) домаћем или страном лицу (концесионару) под
посебно прописаним условима за одређени временски период);

- финансирањем без обавезе враћања17 - донацијама (финансирање инвестиција
се вршии из средстава која су поклоњена - не морају да се врате, нити пак мора
да се плати цена за њихово коришћење - камата).

- осталим облицима финансирања (као што су: франшизинг18 - у менаџерско-
финансијском смислу франшиза представља дату или продату привилегију
(право) које даје произвођач или велепродавац (снабдевач) продавцу на мало,
да користи његове производе и заштићено трговинско име, под прецизним
условима и узансама које су међусобно договорене уговором о франшизи.;

12 Овакав облик финансирања се врши путем кредита, које одобравају домаће или иностране
финансијске установе (најчешће банке). Уколико финансијска установа одлучи да одобри кредит
предузећу, слапа се и потписује уговор о кредиту, који прецизира све неопходне елементе кредитног
аранжмана између повериоца (банке) и дужника (инвеститора), а то су: каматна стопа као цена по којој
се капитал позајмљује, почетак отплате кредита, период и начин отплате кредита, банкарске провизије,
период мировања отплате (граце период) итд.
13 Заједничка улагања са домаћим партнером – пословни подухват у коме свако предузеће које улаже
сопствена средства у заједнички инвестициони подухват има право да са другим предузећима
учесницима у том подухвату учествује у заједнички оствареној добити, али уз заједничко сношење
ризика сразмерно уложеним средствима. Заједничка улагања са страним партнером (јоинт
вентурес) - пословни подухват трајнијег карактера у коме учествују партнери из различитих земаља на
основу заједничког улагања средстава, заједничког предузетништва, сношења ризика и поделе добити.
14 Субјекти који располажу слободним капиталом и уложе га у куповину акција једног предузећа, на
тај начињ стичу право власништва над делом предузећа сразмерно уложеном капиталу. Поред права
власништва, власници акција стичу и право учешћа у управљању предузећем, затим право учешћа у
расподели остварене добити сразмерно уложеном капиталу и најзад и право на сразмерни део
ликвидационе масе у предузећу у случају ликвидације предузећа. Поред акција, предузеће може
финансијска средста обезбедити и емитовањем и продајом обвезница. За разлику од акција, поседовање
обвезница не омогућава стицање права власништва над делом предузећа, нити право управљања
предузећем, као ни право учешћа у оствареној добити (постоје и обвезнице са правом управљања).
15 Leasing (енгл.) – изнајмити, узети у закуп.
16 Посебан вид концесија су ткзв. БОТ аранжмани (скраћеница од енгл. речи Build, Operate, Transfer -
Изградити, Користити, Предај), који се користе за финансирање реализације већих инфраструктурних
пројеката.
17 Такав случај се јавља када држава или други донатор (домаћи или страни) жели да потпомогне развој
одређених неразвијених држава, региона, привредних субјеката или групе коисника, па им додељује
средства за строго одређене намене улагања.
18 Franchise (енгл.) - право, овлашћење, слобода, привилегија.
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факторинг19 - представља облик прибаљања новчаних средстава путем
продаје краткорочних потраживања - предузеће (фактор) се обавезује да
преузме потраживања друге стране (предузећа – клијента), да их наплати у
своје име и за свој рачун, а клијенту одмах или по протоку одређеног унапред
утврђеног рока исплати противвредност потраживања и под извесним
условима гарантује наплату, док се клијент обавезује да за то плати накнаду);
форфетинг20 - представља посао који се састоји од купопродаје
спољнотрговинских потраживања, при чему извозник продаје банци или неком
другом специјализованом финансијском субјекту своје спољнотрговиско
потраживање, које није оптерећено могућношћћу регресираних захтева трећих
лица према купцу потраживања и које је обезбеђено неким од уговорних
средстава обезбеђења).

На један од наведених начина прибављања новчаних средстава, привредни субјект
(инвеститор) обезбеђује трајне и повремене изворе финансирања, који му пружају
могућност да реализује планиране инвестиционе пројекте, а тиме оствари и сопствене
циљеве развоја (краткорочне и дугорочне).

19 Factor (енгл.) - агент, заступник, пословођа, комисионар.
20 Forfeit (енгл.) - залог, јемство.
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2.6. SWOT АНАЛИЗА

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ

· повољан географски положај (значајне
саобраћајнице, близина Београда);

· низијско и брежуљкасто земљиште,
погодно за све врсте пољопривредне
производње;

· располагање земљиштем бољих
бонитетних класа;

· традиција и објекти за узгој млечних
крава и тов јунади и свиња;

· веће учешће ливада и пашњака у
структури пољопривредног земљишта
омогућава квалитетнију исхрану стоке
комбиновањем стајско-пашног узгоја;

· активности Центра за пољопривреду
„Лајковац“ на унапређењу сточарске
производње;

·  рад Подручне канцеларије за рурални
развој (у оквиру Мреже за подршку
руралном развоју Р. Србије);

· активно деловање удружења одгајивача
говеда сименталске расе „Колубара“ и
удружења пчелара „Лајковац“;

· значајна инвестициона улагања једног
од стратешких инвеститора у Општини
у области живинарске производње;

· велики капацитети силоса и хладњаче
који су приватизовани и налазе се у
функцији;

· значајно учешће непољопривредних и
мешовитих извора прихода
газдинстава;

· богатсто минералним сировинама,
нарочито угљем, кречњаком, кварцним
шљунком и песком;

· релативно добро развијена мрежа
јавних служби у области социјалне
инфраструктуре (уз неопходно стално
побољшање и развој).

· низак ниво хумуса у земљишту;
· ерозија;
· плављење пољопривредних површина

површинским водама;
· недостатак воде и неизграђени системи

за наводњавање;
· заузимање пољопривредног земљишта

за потребе ширења копова РБ
„Колубара“ и изградње Коридора 11;

· мали број тржишно оријентисаних
пољопривредних газдинстава;

· ситни поседи и смањивање сточног
фонда;

· несигуран и неорганизован пласман
пољопривредних производа;

· застарела пољопривредна опрема и
механизација;

· одлазак младих у непољопривредне
делатности и незаинтересованост за
проширење и унапређење
пољопривредне производње и
пратећих активности на газдинству;

· неразвијено задругарство;
· неповољни услови за коришћење

субвенција МПШВ (статус
осигураника Фонда ПИО, искључена
ситна газдинства....);

· скупи кредити банака и тешкоће у
обезбеђивању захтеваних гаранција;

· неразвијено предузетништво и мала и
средња предузећа у области прераде
пољопривредних производа;

· површинска експлоатација има утицаја
на све сегменте животне средине;

· број запослених је у сталном паду
· велик саобраћајни потенцијал који није

довољно искоришћен;
· слабо раѕвијено угоститељство и

туризам.

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ

· инвестирање у прерађивачке
капацитете на бази примарне
производње, укључујући оживљавање
млекаре;

·  удруживање пољопривредних
произвођача;

· изградња Агробизнис центра;
· стварање повољнијег пословног

· неизвесност у погледу
макроекономске стабилности;

· нестабилност тржишта
пољопривредних производа и
неодговарајућа улога државе када је
интервентни (гарантовани) откуп у
питању;

· неразвијена конкуренција на тржишту
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амбијента за развој земљорадничких
задруга, уз повећање подршке за овај
вид организовања пољопривредника из
аграрног буџета;

· повећање износа буџетских средстава
за подстицање пољопривреде, са
националног и локалног нивоа;

· коришћење средстава из фондова ЕУ,
за развојне програме у пољопривреди;

· изградња аутопута Београд – Јужни
Јадран;

· реконструкција и проширење
постојећих и изградња недостајућих
инфраструктурних капацитета;

· Природно и културно богатство као добра
основа за развој излетничког, сеоског и
ловног туризма.

откупа пољопривредних производа и у
области малопродаје пољопривредно
прехрамбених производа;

· неконзистентна политика аграрне
подршке (мала–некомерцијална
газдинства се искључују из подршке, а
таквих газдинстава је у Општини
највише);

· недовољно подстицајан привредни
амбијент за развој предузетништва и
малих и средњих предузећа у области
пољопривреде и прераде
пољопривредних производа.
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II АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЛАЈКОВЦA У

ПЕРИОДУ 2011. – 2015. ГОДИНЕ

1. УВОД У АКЦИОНИ ПЛАН
Други део документа „Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац
у периоду 2011-2015. година“ даје визију развоја Општине у будућности, стратешки
циљ Општине у области пољопривреде и руралног разовја, као и специфичне циљеве,
мере и пројекте по дефинисаним развојним приоритетима, а који ће се кроз Стратегију
имплементирати. Сврха овог документа јесте да се употреби као:

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

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



Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011. – 2015. године

82

2. ВИЗИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ДО 2015. ГОДИНЕ
Визија општине је генерална изјава о намераваном правцу развоја, односно слоган
(став) виђења будућности локалне заједнице. Визија даје одговор на питање „куда
локална заједница жели ићи или шта у будућности жели бити/постати“. Визија
представља аспирацију менаџмента и лидера Општине, као и свих њених грађана,
према будућности, без истицања начина и појединости како ће се жељена будућност
остварити. Она није увек у потпуности остварљива, али даје јасан правац и осећај циља
који жели да оствари. Њоме се уопштеним порукама, са довољно емоционалне
конотације, описује куда би општина требало ићи, а за лидера се посебно везује
способност да је трансформише у стварност.
Визија је основа по којој ће се дефинисати и реализовати стратешки циљ Општине у
области пољопривреде и руралног развоја, као и специфични циљеви по дефинисаним
развојним приоритетима. У дефинисању визије руралног развоја Општине
испоштовани су следећи основни принципи:

- визија јасно презентује правац будућег развоја Општине;
- с обзиром да је визија производ рада Партнерског форума и бројних фокус

група одржаних по насељеним местима Општине, визија представља заједнички
производ свих заинтересованих учесника у процесу израде стратегије и
одражава мултисциплинарни приступ руралном развоју;

- визија је усклађена са приниципима одрживог развоја, који подразумева развој
базиран на усклађеном односу између (1) економског прогреса, (2) социјалне
правде и друштвене одговорности и (3) заштите и очувања животне средине;

- визија је позитивног усмерења;
- реално је остварива;
- поседује компоненту потребног степена изазова (који даље захтева енергију,

знање и ресурсе у локалној заједници);
- подстиче на дефинисање циљева, мера и акција потребних за остварења

будућих планова развоја.
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ВИЗИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 2015. ГОДИНЕ

Општина Лајковац,  лоцирана у региону Западне Србије, у средњем делу колубарске
долине, јесте рурална Општина високе друштвене одговорности према одрживом
руралном развоју и очувању и унапређењу квалитета животне средине.

Општина поседује атрактиван привредни и друштвени амбијент за живот, рад и ново
запошљавање становништва, као и за пословање привредних субјеката, а своју
стимулативну пословну и друштвену климу развија на бази високих улагања у развој
институција, инфраструктуре, људских ресурса, знања, иновација и „чистих“
технологија.
Општина негује традиционалне вредности, континуирано јача међуинституционалну,
међурегионалну и међунационалну сарадњу, доприноси уравнотеженом економско
социјалном развоју и уредначеном регионалном развоју Републике и омогућава свим
становницима пуно укључење у друштвени и привредни живот заједнице.
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3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ДО 2015. ГОДИНЕ И ДЕФИНИСАЊЕ  РАЗВОЈНИХ ПРИОРИТЕТА
Трансформисање визије у стварност захтева дефинисање стратешког развојног
циља, који је јасно дефинисан, реално остварив, мерљив, релевантан визији и
временски одређен. У складу са:

(1) дефинисаном визијом пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац;
(2) SWОТ матрицом Општине (комплексном и детаљном анализом свих

предности и слабости општине Лајковац, а у контексту/амбијенту шанси и
опасности домаћег и иностраног окружења) и

(3) политиком руралног развоја ЕУ, која је у складу са декларацијом Водећих
принципа одрживог развоја (принципи који захтевају баланс и
комплементарност између привреде, животне средине и друштва)1;

(4) у наставку се дефинише стратешки циљ Општине у области пољопривреде и
руралног развоја у периоду до 2015 године.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ДО 2015. ГОДИНЕ:

Стратешки циљ општине Лајковац у области пољопривреде и руралног развоја
јесте јачање конкурентности развојно оријентисаних пољопривредних газдинстава,
заштита и очување животне средине и културно историјских вредности, као и
побољшање животног стандарда и услова за запошљавање и живот руралног
становништва. Стубови у реализацији циља базираће се на високим улагањима у
изградњу друштвене, физичке и привредне инфраструктуре, уз подстицање веће
примене знања и иновација и уз поштовање принципа одрживог развоја и једнаких
права за све.

Предуслов за остваривање визије и стратешког циља Општине у области руралног
развоја - јесте реализација специфичних циљева, као и мера и пројеката у оквиру три
издвојена развојна приоритета (правца развоја). Три (3) дефинисана развојна
приоритета у суштини одређују начин реализације стратешког циља, односно
представљају инструменте стратешког циља Општине у области пољопривреде и
руралног развоја до 2015. године.

1 Аграрни савет ЕУ усвојио је септембра 2005. године фундаменталну реформу политике руралног
развоја за период 2007-2013. година. Регулатива ЕЦ број 1698/2005 о подршци руралном равоју од
стране Европског фонда за пољопривреду и рурални развој (European Agricultural Fund for Rural
Development EARDF), Official Journal of the EU  L 277, 21.10.2005, стр. 14-27.
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РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ДО 2015. ГОДИНЕ:

1. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ
ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ АГРАРНОГ СЕКТОРА НА ДОМАЋЕМ И
ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ

2. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ
ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

3. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РУРАЛОГ СТАНОВНИШТВА И
ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Специфични циљеви дати су за сваки развојни приоритет. Специфични циљеви јесу
приоритети који воде остварењу вишег циља (стратешког циља) и приближавању
визији. Специфичним циљевима се одређује како се реализује општи, генерални или
стратешки циљ и они представљају инструменте који решавају одређени проблем или
део проблема. Акценат је стављен на дефинисање специфичних циљева које је могуће
реализовати (у односу на потребне ресурсе, време и институционалне капацитете), а
дају оптималне ефекте у достизању вишег, односно стратешког циља.

За сваки од дефинисаних специфичних циљева, датих по развојним приоритетима,
идентификоване су и реалне мере и пројекти,  које је потребно предузети како би се
приоритети развоја и специфични циљеви по приоритетним правцима остварили у
датом временском оквиру. Мере омогућују да циљеви буду временски и финансијски
мерљиви. Пројекти су инструменти за спровођење мера и коришћење ресурса и у
техничком смислу представљају мост између стратешког и оперативног дела
Стратегије.
Реализација предложених циљева, мера и пројеката у надлежности је општине
Лајковац и Републике Србије. Имајући у виду надлежности Општине и њене буџетске
приходе, као и буџетска средства Републике, у наредном периоду потребно је да
Општина унапреди сарадњу са приватним сектором, невладиним инстутуцијама,
међународним агенцијама и фондовима (посебно фондовима ЕУ) – како би се
обезбедила неопходна финансијска и техничка подршка за реализацију предложене
Стратегије.
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4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ДЕФИНИСАЊЕ МЕРА И ПРОЈЕКАТА ПО
РАЗВОЈНИМ ПРИОРИТЕТИМА
4.1. ПРВИ РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ – ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
АГРАРНОГ СЕКТОРА НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ
КАО СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ПРВОГ РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА ДЕФИНИШЕ
СЕ:

ЈАЧАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ, ИНТЕНЗИВНОСТИ И ТРЖИШНЕ
ЕФИКАСНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА РАЗВОЈНО

ОРИЈЕНТИСАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА, КРОЗ ВЕЋУ
ПРИМЕНУ ЗНАЊА И ИНОВАЦИЈА У ПРОИЗВОДИМА И

ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА
У дефинисању овог специфичног циља акценат је стављен на развојно оријентисана
пољопривредна газдинства. Према Закону о пољопривреди и руралном развоју (Службени
гласник Р. Србије број 41/2009), пољопривредно газдинство представља производну
јединицу на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно
лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу. Породично
пољопривредно газдинство јесте пољопривредно газдинство на којем физичко лице -
пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља пољопривредну
производњу  (чл. 2 Закона).

Из дефинисаног специфичног циља I развојног приоритета произилазе мере и
пројекти, који су усаглашени са Визијом Општине и стратешким циљем, а чија је
реализација непоседно у функцији остваривања специфичног циља I развојног
приоритета, а посредно у функцији остваривања стратешког циља одрживог руралног
развоја Општине.

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА 1. РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА

МЕРА 1/1. развојног приоритета: Едукација и саветодавна подршка
пољопривредницима
Развој савремене и извозно оријентисане пољопривреде није могућ без улагања у
знање, информације и обуке пољопривредних произвођача. Ова мера се односи на
унапређење људских ресурса, са посебним акцентом на пружање подршке младим и
развојно оријентисаним пољопривредницима, у домену унапређења њиховог знања,
вештина и веће примене иновација у процесима производње. Реализација ове мере
доводи до успостављања неопходне споне/везе науке и праксе, односно до
повезивања пољопривредника са научно истраживачким институтима, факултетима,
школама, ресорним министарством.
Већим ангажовањем постојећих институција на подручју Општине које кроз
саветодавство већ помажу пољопривредницима,  као и већом сарадњом Општине са
другим научним институтима и факултетима - може се активно и конструктивно
допринети јачању људских ресурса, односно већој информисаности и ширењу знања
пољопривредних произвођача.
При конципирању предлога пројеката, уважене су чињенице, односно реалне потребе
пољопривредника за: (1) информацијама о условима остваривања права на
подстицаје, који се обезбеђују из републичког и општинског буџета; (2)
информацијама о стању домаћег и светског тржишта (односи тражње, понуде и цена,
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услови и начин пласмана и извоза производа); (3) сазнањима о новим начинама
производње, новим сортама, расама, технологијама, агротехничким мерама и сл.

Предлог пројеката:

· Унапређење информисања пољопривредника о могућностима и условима за
коришћење субвенција из аграрног буџета Републике, из општинског буџета,
донаторских фондова, као и подршка пољопривредницима приликом
попуњавања и подношења конкурсне документације и припреме пројеката и
пословних планова (за комерцијалне банке, средства МПТШВ Р. Србије и сл.);

· Пружање тржишних и других потребних информација пољопривредницима
кроз организовање предавања и трибина: информисање о мерама аграрне
политике, о начину регистрације газдинства, начинима и могућностима
пласмана, увођења стандарда, већој примени маркетинга, стању понуде,
тражње и цена пољопривредних производа и сл.;

· Унапређење нивоа стручног знања пољопривредника о достигнућима науке и
технологије производње, кроз стручна предавања, огледе, практичне приказе,
обуке и сл.. Стручна предавања морају имати више практични аспект и бити
заснована, не на потребама предавача, већ на потребама пољопривредника;

· Организовање студијских посета пољопривредницима у земље развијене
пољопривреде, како би се пољопривредници упознали на савременим
начинима производње, пласмана и прераде, као и са добром пољопривредном
праксом;

· Подршка пољопривредним газдинствима у домену успостављања менаџмента
и рачуноводства на газдинствима;

· Јачање кадровских, техничких и материјалних капацитета Центра за
пољопривреду „Лајковац“, који је као стручна служба лоцирана на подручју
Општине;

· Јачање капацитета Подручне канцеларије за рурални развој Лајковца, како би
се повећале могућности пољопривредних произвођача, занатлија и
прерађивача да дођу до правовремених информација о могућностима за
добијање подршке за њихове развојне иницијативе.

МЕРА 2/1. развојног приоритета: Заштита и очување пољопривредног
земљишта и унапређење пољопривредне инфраструктуре
Одрживи рурални развој подразумева активну улогу Општине и њену сарадњу са
релевантним научним институцијама и пољопривредним стручним службама, у
правцу: (1) заштите и унапређења квалитета пољопривредног земљишта (како би оно
очувало за наредне генерације); (2) очувања и развоја пољопривредне
инфраструктуре. Мера обухвата пројекте комасације, уређења атарских путева,
мелиорације, противерозивне мере, испитивања квалитета земљишта и садржаја
штетних материја и сл.
Предлог пројеката:

· Испитивање (контрола) квалитета земљишта;
· Уређење атарских путева (уређење тзв. некатегорисаних путева по селима у

надлежности је ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац);
· Уређење и одржавање канала поред путева и канала за одводњавање;
· Системска регулација проблема са одводњавањем (регулација водотокова

река);
· Подршка инвестицијама у области наводњавања земљишта;
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· Добровољно укрупњавање земљишног поседа ради рационалног коришћења;
· Мелиорација ливада и пашњака  ради побољшања квалитета траве за испашу

стоке;
· Претварање необрадивог у обрадиво земљиште;
· Рекултивација пољопривредног земљишта коришћеног за експлоатацију

лигнита од стране РБ Колубара;
· Електрификација;
· Активности у склопу противерозионих мера;
· Унапређење система противградне одбране, пре свега кроз набавку

противградних ракета;

МЕРА 3/1. развојног приоритета: Подршка пољопривредницима за јачање
продуктивности и конкурентност пољопривредне производње
Ова подршка пољопривредницима регулисана је на националном нивоу и у
надлежности је Републике, односно МПТШВ Р. Србије (аграрни буџет). Међутим,
подршку за јачење продуктивности и конкрурентности пољопривредници могу
очекивати и из буџетскх средстава Општине, из фондова ЕУ (посебно из тзв. ИПАРД
фонда, који ће Р. Србија моћи да користи стицањем статуса земље кандидата за
чланство у ЕУ), као из разноврсних донаторских средстава иностраних влада,
програма, међународних институција.

Подршка је посебно потребна за инвестиције пољопривредника које су усмерене на
укрупњавање, интензивирање и модернизацију производње, затим у унапређење
генетске основе у сточарству, унапређење квалитета производа, пласмана, прераде
пољопривредних производа и сл. Ова мера може да обухвата различите видове
подршке (субвенција), као што су: суфинансирање; регресирање инпута;
рефундирање дела инвестиционих трошкова и сл.

Предлог пројеката:

· Јачње продуктивности у области млечног говедарства, кроз подстицајна
средстава за инвестиције у: (1) набавку нових грла са акцентом на генетско
унапређење; (2) изградњу и/или реконструкцију малих и средњих фарми
(објеката за држање музних крава); (3) изградњу и/или реконструкцију објекта
за мужу и складиштење млека; (4) објеката за манипулацију стајњаком и сл.;
(5) увођење иновација у производњи (увођење нових технологија производње,
нових начина исхране, муже и сл.); (6) набавку лактофриза и сл.

· Јачње продуктивности у области производње меса, односно това јунади,
кроз директну подршку произвођачима за тов јунади, као и кроз подстицајна
средстава за инвестиције произвођача у: (1) проширење сточног фонда; (2)
реконструкцију, модернизацију и проширење објеката за држање животиња и
производњу меса и сл.;

· Јачње продуктивности у области овчарства и козарства, кроз подстицајна
средстава за инвестиције у: (1) набавку основног стада; (2) генетско
унапређење; (2) изградњу, реконструкцију и модернизацију објеката за
држање стоке, објекта за мужу и складиштење млека и сл.; (3) увођење
иновација у производњи (увођење нових технологија, процеса, нових начина
исхране, муже и сл.);

· Подршка инвестицијама произвођачима у области живинарске
производње: (1) административна и инфраструктурна подршка започињању
производње; (2) подршка развоју погона прераде, посебно погона који се
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базирају на иновативним технологијама и одрживим изворима енергије; (3)
подршка увођењу потребних стандарда у производњи и сл.

· Унапређење воћарске производње, кроз подршку инвестицијама за: (1)
подизање производних воћних засада; (2) набавку потребне опреме и
механизације за рад у воћњацима, (3) набавку/изградњу објеката за
складиштење и прераду воћа (мини сушаре, хладњаче), посебно објеката који
базирају на новим технологијама и обновљивим изворима енергије;

· Унапређење ратарске производње, кроз подршку инвестицјама за: (1)
укрупњавање поседа; (2) набавку потребне механизације; (3) складиштење и
осигурање житарица и сл.

· Унапређење повртарске производње, посебно производње у заштићеном
простору, кроз подршку инвестицијама за: (1) изградњу пластеника и
стакленика; (2) набавку потребне механизације; (2) система за наводњавање;
(4) набавку репроматеријала за производњу и сл.

· Јачање пчеларства, кроз субвенционисање средстава за: (1) набавку
репроматеријала; (2) гајење пчелињих матица, (3) пласман меда и развој нових
производа на бази меда; (4) увођење географског порекла меда и сл.

· Успостављање традиционалног награђивања најбољих произвођача за високе
приносе, достигнут квалитет и сл.;

МЕРА 4/1. развојног приоритета: Успостављање, развој и јачање удруживања
пољопривредника кроз форме: удружења, задруга, кластера
Велики  број  газдинстава  са  малим  поседом  и  са  великим  бројем уситњених  и
географски  одвојених  парцела  представља  једну  од  основних препрека  за  развој
савремене  и  конкурентне  пољопривреде. Удруживање пољопривредника у
земљораднике задруге, удружења, кластере - управо је један од кључних начина да се
превазиђу ови  проблеми.  Са  становишта  руралног  развоја,  удруживање  је један
од основних, ако не и најважнији предуслов за опстанак малих и средњих
газдинстава у тржишним условима пословања.

Удружења пољопривредника и земљорадничке задруге обезбеђују
пољопривредницима низ користи/предности, почев од јефтиније набавке инпута,
ефикаснијег пласмана, обезбеђења правовремених информација, до могућности
коришћења заједниче опреме (линије за паковање, сушаре, хладњаче), механизације,
заједничког увођења стандарда квалитета и сл.
Предлог пројеката:

· Подстицање удруживања пољопривредника (удружења, земљорадничке
задруге), кроз процесе: (1) едукације пољопривредника; (2) финансијску,
правну и саветодавну подршку оснивању (регистровању) и раду удружења
пољопривредника и земљорадничких задруга; (3) обезбеђивање простора за
рад удружења/задруге; (4) финансирање активности удружења/задруга (нпр.
донације за групне активности);

· Подршка процесима међурегионалне сарадње и умрежавања удружења и
земљорадничких задруга у области пољопривреде и одрживог рураног
развоја;

МЕРА 5/1. развојног приоритета: Развој нових производа веће додате вредности,
уз унапређење квалитета производа и увођење стандарда квалитета
Ова мера обухвата подстицаје за инвестиције у прерађивачке капацитете, подршку
развоју нових производа веће додате вредности и подршку за унапређење квалитета
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производа и увођење стандарда квалитета. Све претходне активности представљају
императив успешног и конкурентског наступа произвођача на домаћем и иностраном
тржишту.
У подстицању пољопривредника, предузетника и МСП која намеравају да се баве
прерадом пољопривредних производа, акценат је потребно ставити на нове
инвестиције које базирају на: (1) савременим технологијама производње; (2)
коришћењу обновљивих извора енергије (енергија Сунца/соларна енергија,
геотермална енергија, биомаса и сл.); (3) које су усмерене на производе за које је
идентификована велика тражња на иностраном тржишту и сл..
Општина може активно помоћи ове инвестиције кроз инфраструктурно (комунално)
опремање индустријских зона, снижавање администартивних и локалних комуналних
такси и накнада, поједностављење процеса издавања потребних дозвола и
докумената и сл.
Предлог пројеката:

· Подршка пољопривредним произвођачима у процесима прераде
пољопривредних производа и развоју нових производа: (1) подршка оснивању
задружне млекаре, (2) приватних малих и средњих млекара, (3) малих и
средњих сушара;  (4)  подршка у развоју нових производа веће додате
вредности у млекарству, пчеларству, воћарству и сл.;

· Подршка пољопривредним произвођачима у усвајању стандарда, односно у
процесима имплементације и сертификације система безбедности и квалитета
хране, а у циљу унапређења квалитета пољопривредно прехрамбених
производа;

· Подршка удружењима произвођача или/и задругама у процесима заштите и
регистрације географске ознаке порекла производа;

МЕРА 6/1. развојног приоритета: Продршка промоцији и пласману
пољопривредно прехрамбених производа
С обзиром да су круцијални проблеми пољопривредника у Србији данас – пласман и
недовољно улагања у развој нових производа, паковање, дистрибуцију и промоцију -
посебна пажња мора се посветити овом проблему. Ова мера подразумева
промовисање локалних производа на сајмовима, помоћ пољопривредницима и
правним лицима у изградњи бренда одређеног пољопривредно-прехрамбеног
производа, повећање ефикасности пласмана пољопривредних производа, стварање и
развој регионалних брендова у комбинацији са заштитом географског порекла, што
повећава вредност производа и олакшава улаз на тржишне нише.

Предлог пројеката:

· Наставак изградње савременог вишенаменског Агробизнис центра, у оквиру
кога је предвиђена изградња: (1) простора за изложбу/промоцију стоке,
пољопривредних производа, механизације и опреме; (2) простора за аукцијску
продају стоке; (3) зелене пијаце; (4) ресторана са националном кухињом; (5)
Етно парка;

· Подршка произвођачима у изградњи: (1) хладњача и УЛО хладњача за воће;
(2) набавци линија за паковање; (3) набавци мелекомата за продају сировог
млека на пијацама; (4) подршка набавци друге опреме која обезбеђује
ефикаснији пласман пољопривредно прехрамбених производа;

· Организовање и суфинансирање пољопривредно-туристичких манифестација
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(посебно у сарадњи са туристичким капацитетима у Бањи Врујци), које би
поред промоције локалних производа имали и стручни карактер, а где би се и
најбољи произвођачи стимулисали (награђивали) за високе приносе,
достигнут квалитет и сл.;

· Промовисање локалних производа на сајмовима:  (1)  излагање грла на Сајму
пољопривреде у Новом Саду; (2) подршка традиционалној изложби
приплодних крава и јуница сименталске расе „Колубара 2010“;

· Маркетиншка промоција Општине, кроз подршку изградњи бренда одређеног
пољопривредног производа (примера ради, млечних производа), по коме је
општина препознатљива, а који би садржавао назив Општине;

· Подршка домаћим произвођачима/инвеститорима у процесима креирања
локалног/регионалног знака квалитета одређеног производа, а који би
садржавао назив региона или Општине (развијање ознаке визуелног
означавања квалитета);

· Подршка произвођачима у процесима заштите и регистрације географске
ознаке порекла производа;

· Стимулисање (тражње) потрошње локалних производа на локалном тржишту
(тржишту Општине и околним општинама): у школама, вртићима,
угоститељским и туристичким објектима;

МЕРА 7/1. развојног приоритета. Јачање институционалних капацитета
општинске управе у домену руралног развоја и унапређење
међуинституционалне сарадње
Мера подразумева ефикаснија институционална решења у домену руралног развоја
Општине, а пре свега формирање посебног тела (јавног предузећа), које би бити
надлежно за послове пољопривреде и руралног развоја: формирање тзв.
Агенције/Дирекције за пољопривреду и рурални развој општине Лајковац. Развој
институционалних, техничких и људских капацитета Општине мора бити праћен
активном сарадњом Општине са одговарајућим институцијама на републичком нивоу
и нивоу локалних самуправа у региону.  Поред тога,  неопходна је активна улога
Општине у унапређењу јавно приватног партнерства и афирмацији ЛЕАДЕР присупа
у руралном развоју.
Предлог пројеката:

· Формирање посебног тела (јавног предузећа), које ће бити надлежно за
послове пољопривреде и руралог развоја: формирање тзв. Агенције/Фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Лајковац. У складу са усвојеним
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма
и планова општине Лајковац у области пољопривреде, Фонд би имао
могућност да: (1) исплаћује субвенције пољопривредницима из општинског
буџета; (2) кредитира пољопривреднике, уз субвенционисане камате
(самостално или у сарадњи са МПТШВ Р. Србије2); (3) пружа натуралну
помоћ пољопривредницима (на пример у проширењу основног стада у

2 МПТШВ Р. Србије учествовало је у програмима дугорочног кредитирања пољопривредника преко банака
са у сарадњи са локалном самоуправом. Међутим, са Уредбом о подстицању пољопривредне производње
путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години, Службени гласник Р
Србије бр. 33/2011, од 17. 05. 2011. године престала је да важи Уредба о утврђивању Програма мера за
дугорочно кредитирање пољопривредне производње преко банака у сарадњи са јединицама локалне
самоуправе у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, број 11/10).
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сточарству, у набавци репроматеријала и сл.);
· Подстицање ефикасности рада општинске управе и будуће Агенције за

пољопривреду и рурални развој кроз: (1) смањење бирократских процедура и
препрека (ефикаснији процеси легализације објекта у сточарству); (2)
ажурирану планску регулативу и документацију везано за пољопривреду и
рурални развој; (3) формирање базе података о пољопривредним
произвођачима, обиму и структури пољопривредне производње, проблемима
у производњи и откупу и сл;

· Јачање јавно-приватног партнерства на локалном нивоу, а посебно јачање
партнерства формиране Агенције/Фонда са задружним, приватним и
цивилним сектором (срадња са удружењима произвођача, невладиним
организацијама и сл.);

· Унапређење и интезивирање међуинституционалне сарадње,  на:  (1)  нивоу
Општине (сарадња са другим институцијама и јавним предузећима која имају
надлежности у домену руралног развоја); (2) између општине Лајковац и
општина у Колубарском региону; (3) на републичком нивоу (ефикасна
сарадња институција општине Лајковац са одговарајућим институцијама на
републичком нивоу);

· Подршка увођењу информационо комуникационих технологија кроз
стручно оспособљавање чланова општинске управе и будуће Агенције за
пољопривреду и рурални развој;
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4.2. ДРУГИ РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ – ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ
ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАО СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ДРУГОГ РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА ДЕФИНИШЕ
СЕ:

ОЧУВАЊЕ И КОНТИНУИРАНО УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ КРОЗ ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА,
СТАЛНИ МОНИТОРИНГ СВИХ ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И

ЈАЧАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ
Општина Лајковац располаже значајним природним ресурсима које је потребно
чувати, заштитити и промовисати у склопу уједначеног економског,
социјалног/друштвеног и еколошког развоја локалне заједнице.
Из дефинисаног специфичног циља II развојног приоритета произилазе мере и
пројекти, који су усаглашени са Визијом Општине и стратешким циљем, а чија је
реализација непоседно у функцији остваривања специфичног циља II развојног
приоритета, а посредно у функцији остваривања стратешког циља одрживог руралног
развоја Општине.

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА 2. РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА

МЕРА 1/2. развојног приоритета: Анализа стања животне средине
На квалитет животног окружења у Општини највећи утицај имају рудник лигнита
“Колубара”, фреквентан саобраћај и сагоревање фосилних горива за потребе
транспорта и грејања током зиме. Анализа стања животне средине неопходна је ради
детаљног сагледавања ситуације у погледу очуваности природних ресурса и
одређивања даљих конкретних акција неопходних за њихову заштиту и унапређење.
У том смислу, неопходно је извршити идентификацију: (1) тренутног стања основних
природних ресурса – земљиште, вода и ваздуха; (2) свих постојећих загађивача на
територији Општине; (3) начина и мере на који постојећи загађивачи утичу на
природне ресурсе и квалитет животне средине.
Предлог пројеката:

· Израда засебног инвентара гасова са ефектом стаклене баште;
· Анализа квалитета земљишта: анализа земљишта на присутност пестицида и

тешких метала, анализа плодности пољопривредног земљишта (анализом
плодности земљишта омогућава се рационално и испавно управљање овим
ресурсом) и сл.;

· Анализа квалитета ваздуха. Ова анализа је предвиђена постављањем
аутоматске станице за контролу квалитета ваздуха у градском подручју
Лајковца. Очекује се одобрење Електропривреде Србије, како би се Станица
прикључила на напонску мрежу и пустила у рад;

· Анализа квалитета и здравствене исправности површинских и подземних
вода;

· Интензивирање међуопштинске срадње у правцу осниванања и акредитације
овлашћене лабораторија, која би вршила неопходне анализе основних
параметара животне средине у Региону;

МЕРА 2/2. развојног приоритета: Смањивање негативног утицаја рудника угља
„Колубара“ на квалитет животне средине у Општини и Региону
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Колубарски басен је власништво Р. Србије и поверено је на управљање ЈП
Електропривреда Србије. Налази се на територији општина Лазаревац, Лајковац, Уб
и Коцељева, као и мањим делом на територијама општина Аранђеловац, Барајево и
Обреновац (обухвата површину од око 600 км2).

Басен у великој мери негативно утиче на стање животне средине, пре свега кроз
штетне емисије и кроз процесе нестајања читавих предела и природних ресурса.
Негативни ефекти експлоатације угља посебно су изражени у домену: (1) загађења
ваздуха прашином, гасовима сумора и угљен-диоксидом; (2) погоршања квалитета
површинских токова и подземних вода; (3) смањивања плодног пољопривредног
земљишта. Ублажавање негативних ефеката које на животну средину има рудник
угља „Колубара“ тражи активирање међуопштинске и регионалне сарадње локалних
заједница, као и ангажовање националних капацитета и институција.

Предлог пројеката:

· Засебно праћење утицаја рудника „Колубара“ на квалитет земљишта,
ваздуха, површинских и подземних вода, као и на ниво буке у општини
Лајковац;

· Ускладити потребе ширења рударског басена „Колубара“ са очувањем
плодног пољопривредног земљишта на локалном нивоу;

· Израда плана рекултивације површинских копова, који се више не користе у
сврху експлоатације руда, а у циљу њиховог поновног коришћења за
примарну пољопривредну производњу;

· Повећати степен пречишћавања отпадних вода, које настају у процесу
експлоатације и прераде минералних сировина и на тај начин смањити ризик
од загађења вода и земљишта;

· Примена техничких мера за спречавање загађења ваздуха у околини
површинских копова;

· Интензивнији рад надлежних органа на привлачењу републичких
извора/фондова и инвестиција Европске банке за обнову и развој, којима би
се реализовале мере и пројекти  ублажавања негативног утицаја рудника на
животну средину;

МЕРА 3/2. развојног приоритета: Управљање чврстим отпадом
Добро осмишљен систем управљања чврстим отпадом на нивоу локалне заједнице
има за циљ спречавање настајања отпада, смањење отпада на месту настајања,
увођење сепарације отпада у систем управљања отпадом, коришћење отпада као
сировине (рециклажа), као и безбедно/правилно одлагање остатака чврстог
комуналног отпада на санитарне депоније. Неадекватно поступање са чврстим
отпадом узрокује велике еколошке проблеме у већини локалних заједница у
Републици, те је неопходно што хитније приступити решавању овог проблема.
Неадекватно поступање са чврстим отпадом представља један од великих еколошких
проблема и у општини Лајковац. Општина је израдила Локални план управљања
отпадом за период 2011 – 2020. године, у циљу успостављања одрживог система
управљања отпадом и смањења негативног утицаја отпада на животну средину.

Предлог пројеката:

· Сакупљање и одвожење смећа проширити на сва насеља на територији
Општине, јер се осим градског подручја, смеће организовано сакупља само још
у насељима Боговађа, Јабучје, Словац и Ћелије;
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· Реализација постојећих идеја о чишћењу свих 45 сталних сметлишта, која су
регистрована на територији Општине и њихово озелењавање;

· Измештање садашње депоније која се налази уз леву обалу реке Колубаре.
Постојећа депонија не испуњава основне захтеве у погледу заштите животне
средине, а у великој мери њоме се нарушава изглед околног пејзажа,
првенствено саме реке;

· Изградња регионалне деопоније на колубарским коповима, према свим
законским стандардима прописаним за санитарно-техничку депонију;

· Набавка нових возила за сакупљање смећа;
· Куповина додатних контејнера којима би се омогућила сепарација отпада;
· Изградња погона за рециклажу отапада;
· Усаглашавање локалних прописа са Националном стратегијом управљања

отпадом;

МЕРА 4/2. развојног приоритета. Управљање отпадним и атмосферским водама
У општини Лајковац управљање отпадним водама је неадекватно те је стога
неопходно приступити већем броју активности како би се дати проблем решио. Те
активности, пре свега, подразумевају израду плана управљања комуналним и
индустријским отпадним водама, чиме би се знатно побољшао квалитет животне
средине у општини Лајковац.

Предлог пројеката:

· Анализа у погледу тренутног стања отпадних вода;
· Израда плана управљања комуналним и индустријским отпадним водама;
· Обавезати све веће генераторе отпадних вода да уграде филтере за

пречишћавање отпадних вода;
· Довршетак и покретање погона за пречишћавање градских отпадних вода,

како би се спречило отпуштање непречишћених канализационих вода у реку
Колубару;

· Израда Станице за пречишћавање отпадних вода у Ћелијама, на претоварном
месту “Тамнава западно поље”;

· Израда студије о квалитету и резервама подземне воде;
· Изградња нових и реконструкције постојећих канала за сакупљање

атмосферских вода, чиме би се спречило изливање и мешање фекалних и
атмосферских талога;

· Зацевљивање главних кишних колектора;

МЕРА 5/2. развојног приоритета. Афирмација програма обновљивих извора
енергије
Рационално коришћење природних ресурса кроз јачање енергетске конкурентности и
примену нових технологија у производњи енергије, један је од значајних праваца на
путу одрживог руралног развоја сваке локалне заједнице. Последњих година поклања
се велика пажња обновљивим изворима енергије, као адекватној замени за фосилна
горива (потрошњом фосилних горива емитују се велике количине гасова стаклене
баште и негативно се утиче на глобалне климатске промене). Као најзначајнији
облици обновљиве енергије у Р. Србији издвајају се: енергија пољопривредне и
шумске биомасе, соларна енергија, енергија ветра, воде и енергија геотермалних
извора/вода. У сарадњи са научним и стручним институцијама и организацијама
потребно је утврдити који су обновљиви извори енергије најпогоднији за
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експлоатацију на подручју општине Лајковац.

Предлог пројеката:

· Анализа потенцијала и могућности коришћења обновљих извора енергије на
територији општине Лајковац, посебно кроз успостављање сарадње са научним
институцијама у земљи и иностранству, које се баве истраживањима везаним за
обновљиве изворе енергије;

· Укључивање у регионалне и националне пројекте у вези коришћења
обновљивих извора енергије;

МЕРА 6/2. развојног приоритета: Повећање површина под зеленилом
Зелене површине представљају инфраструктурну компоненту урбаних простора и
основни су живи елемент у склопу структурне целине насеља. Њихова намена је
вишеструка: естетско-декоративна функција, апсорбују буку, прашину и издувне
гасове, ублажавају екстремне температуре, спречавају ерозију земљишта, повећавају
ниво кисеоника у ваздуха и сл.
Укупне зелене површине на територији општине Лајковац су испод просека
Републике за насељена места. Ради побољшања квалитета животне средине и
усклађивања са предвиђеним нормативима (за озелењавање подручја насељених
места), неопходно је покренути пројекте који би имали за циљ повећавање површина
под зеленилом на територији Општине.

Предлог пројеката:

· Израда катастра јавних зелених површина на територији Општине, како би се
утврдио њихов утицај на животну средину;

· Успоставити организовано управљање и одржавање зелених површина,
· Повећање зелених површина и диверзитета биљних врста;
· Набавка недостајуће опреме за одржавање зеленила;
· Успостављање заштитних појасева у зони већих саобраћајница;
· Садња, одржавање и заштита ветрозаштитних појасева;

МЕРА 7/2. развојног приоритета: Едукација локалних актера и становништва у
области заштите животне средине
Да би се природним ресурсима управљало на одржив начин и задовољили захтеви
садашњих генерација без угрожавања потреба будућих нараштаја, неопходно је
повећати ниво еколошке културе целокупног локалног становништва. На тај начин
грађани ће дати свој лични допринос у реализацији свих пројеката и мера у области
екологије, а резултат ће бити стварање заједнице високе еколошке свести, која ће
чувати и унапредити животну средину и тако обезбедити основне претпоставке
одрживог развоја. Формални и неформални видови образовања представљају начин
за остваривање позитивних резултата и могу обухватити различите групе
становништва.
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Предлог пројеката:

· Подизање нивоа еколошке свести локалног становништва, кроз боље
информисање и комуникацију и развијање механизама њиховог учешћа у
одлучивању по питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом3;

· Едукација пољопривредника у правцу: промовисања примене еколошких
препарата у сузбијању штеточина; промовисања биолошких ђубрива, контроле
примене хемијских препарата у пољопривреди, едукација о правилној употреби
хемијских средстава и поступању са стајњаком; спречавање паљења жетвених
остатака и сл.;

· Обука запослених у локалној самоуправи у погледу управљања пројектима у
области заштите животне средине,

· Коришћење локалних медија ради промовисања програма заштите животне
средине;

· Увођење екологије и заштите животне средине у образовни систем на локалном
нивоу у складу са Националном стратегијом образовања у области заштите
животне средине: формирање еколошких секција, еко радионица, додатна
едукацију наставног кадра и сл.;

· Едукација актера који могу утицати на загађење, односно побољшање
квалитета животне средине;

· Израда локалних брошура, флајера, постера и магазина са тематиком заштите
природних ресурса и очувања животне средине;

· Повећано учешће маргинализованих група у активностима везаним за заштиту
животне средине са акцентом на инклузији особа са инвалидитетом („једнака
шанса за све“);

· Оспособљавање незапослених за радна места за која су потребна посебна знања
и вештине из области екологије и заштите животне средине;

МЕРА 8/2. развојног приоритета: Мониторинг стања животне средине
(континуирано мерење параметара животне средине)
Један од предуслова за одрживо коришћење ресурса и одрживи развој локалне
заједнице јесте мониторинг стања животне средине. Мониторинг се дефинише као
стална систематска активност у којој се испитују (мере), сакупљају и пружају
информације о стању и квалитету основних параметара животне средине. Основни
циљ мониторинга јесте заштита животне средине, односно ефикасно смањење
загађења и предвиђање (прогноза) стања животне средине.

Мониторинг се може постићи кроз успостављање одговарајућих служби, чији би
стручни кадар могао да обавља надзор/контролу квалитета главних параметара
животне средине. Формирањем службе за мониторинг стања животне средине на
општинском нивоу стекао би се увид у квалитет земљишта,  воде и ваздуха,  те би у
складу са тим могле да се планирају све активности везане за њихово даље
коришћење.

Предлог пројеката:

· Доношење одлуке о мониторингу стања животне средине

3 Архуска конвенција је међународни споразум из 1998. године о доступности информација,
учешћу јавности у одлучивању и доступности правосуђа у питањима која се тичу животне
средине. То је најамбициознији подухват у смислу демократизације на пољу животне средине
покренут под покровитељством УН.
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(континуирана/редовна оцена и контрола квалитета воде, ваздуха, земљишта,
буке);

· Одређивање институције за мониторинг преко јавног тендера;
· Креирање електронске базе података и извештаја о стању расположивих

ресурса, уз  обавезно редовно ажурирање података, који би били доступни
свим заинтересованим грађанима;

· Успостављање контаката са институцијама које се баве заштитом
биодиверзитета   и подршка успостављању система биомониторинга;

МЕРА 9/2. развојног приоритета: Умрежавање свих актера повезаних са
питањима заштите и унапређења животне средине
Важни фактори који доприносе унапређењу квалитета животне средине јесу процеси
умрежавања и сарадње свих актера и институција у овој области.

Предлог пројеката:

· Повезивање органа локалне самоуправе са невладиним сектором и
иницијативама приватног сектора;

· Успостављање сарадње са суседним општинама на регионалном нивоу, ради
заједничког учествовања у пројектима финансираним из ЕУ фондова;

· Успостављање сарадње са научним институцијама у земљи и иностранству;
· Успостављање сарадње са надлежним институцијама на републичком нивоу;
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4.3. ТРЕЋИ РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ - УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
РУРАЛОГ СТАНОВНИШТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ
КАО СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ТРЕЋЕГ РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА ДЕФИНИШЕ СЕ:

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РУРАЛНОГ
СТАНОВНИШТВА КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВЕЋУ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ

АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ
У дефинисању овог специфичног циља акценат је стављен на: (1) унапређење физичке,
комуналне и друштвене инфраструктуре на селу; (2) већу кохезију маргиналних и
осетљивих група и јачу друштвену одговорност главних актера привредног развоја
Општине; (3) могућности диверсификације економских активности на селу у правцу
непољопривредних делатности.
Циљ дефинисања мера и пројеката у оквиру овог приоритета јесте да се кроз већа
инфраструктурана и институционална улагања побољшају услови живота на селу и
обезбеди останак становништва, посебно у оним руралним подручјима која су суочена
са депопулацијом. Ревитализација села и напредак у економским и социјалним
компонентама живота, захтева и побољшање животног стандарда руралног
становништва, за шта је неопходно краирање нових прилика за запошљавање и
нових радних места, нарочито за младе и жене и маргинализоване групе становништва
(Роме, особе за инвалидитетом и сл.).
Диверсификација пољопривредних газдинстава ка непољопривредним активностима и
јачање веза између пољопривреде и других сектора руралне економије - имају посебно
важну улогу у оквиру овог приоритета. Диверсификација активности и прихода
руралног становништва посебно је корисна уколико се реализује у сфери услужних и
занатских делатности, туризма, прераде пољопривредних производа, кроз инвестиције
у мале погоне, сектор МСПП и сл. Иако Општина може да пружи подршку новим
инвестицијама (кроз инфраструктурно опремање индустријских и пољопривредних
зона, смањивања административних и комуналних накнада и такси и сл.), пројекти
руралног развоја у значајној мери зависиће од развијеног предузетничког духа локалне
заједнице.
Из дефинисаног специфичног циља III развојног приоритета произилазе мере и
пројекти, који су усаглашени са Визијом Општине и стратешким циљем, а чија је
реализација непоседно у функцији остваривања специфичног циља III развојног
приоритета, а посредно у функцији остваривања стратешког циља одрживог руралног
развоја Општине.

МЕРЕ СПЕЦИФИЧНОГ ЦИЉА 3. РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА

МЕРА 1/3. развојног приоритета: Изградња и унапређење физичке и комуналне
инфраструктуре по селима
С обзиром на постојећу конфигурацију терена и повољан транзитно-стратешки
положај, један од основних циљева општине Лајковац требао би да буде усмерен на
реконструкцију и унапређење постојећих и изградњу нових инфраструктурних
система и њихових пратећих елемената. Овим потезом би се они довели у стање пуне
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оперативне функције, остварила би се боља међусобна конекција месних заједница
унутар територије Општине, као и квалитетнији живот локалног становништва.
Унапређење физичке инфраструктуре подразумева како реконструкцију или/и
изградњу путева, железнице, електроенергетског и водоводног система, тако и
увођење савремене телекомуникационе инфраструктуре (система мобилне и фиксне
телефоније, интернета, поштанског саобраћаја). Побољшање физичке инфраструктуре
доприноси уједначеном регионалном развоју, кроз побољашње приступа тржиштима
и интегрисање регионалне привреде са националном.

Предложени пројекти:

· Наставак изградње инфраструктурног коридора на траси ауто пута Хоргош-
Пожега, деоница Уб-Лајковац;

· Реконструкција и изградња мреже локалних путева и улица, уз обезбеђивање
ефикаснијег јавног градског превоза путника између месних заједница;

· Креирати пројекте за измештање транзитног саобраћаја из централне градске зоне;
· Модернизација и проширење железничке инфраструктуре (овај саобраћај за

Општину има, не само економски, већ и историјски значај, будући да је Лајковац
једна од важних станица пруге Београд-Бар);

· Унапређење електроенергетског система и његово проширење, које би пратило
изградњу нових стамбених и привредних објеката;

· Унапређење и развој гасоводног система. У складу са Националним Акционим
планом за гасификацију на територији Р.  Србије локална самоуправа мора да
предузме конкретне активности на изради планске и техничке документације за
секундарни развод гасовода у насељеном месту Лајковац. Осим тога, потребно је
издвојити већа републичка средства како би се гасовод проширио и на околне
месне заједнице;

· Проширење и реконструкција водоводне мреже са обавезном заменом
азбестних цеви;

· Спровођење редовне контроле квалитета пијаће воде у водоводној мрежи и
контрола квалитета бунарске воде, коју локално становништво користи за пиће
у местима где не постоји водоводна мрежа;

· Реконструкција и проширење канализационе мреже на месне заједнице које до
сада нису биле обухваћене канализационим системом;

· Обезбеђивање већих средстава за одржавање фекалног и кишног колектора;
· Завршетак пројекта изградње фекалног колектора у Словцу;
· Приступ информационим и комуникационим технологијама кључан је останак

младих у руралним срединама и покретање предузетничких иницијатива. У том
смислу потребно је даље унапређење система фиксне и мобилне телефоније
(дигитализација, боља структура телефонских прикључака, неометан сигнал за
све мобилне оператере и сл.);

· Увођење Интернета у све школске и васпитне установе, како би млади имали
бољи приступ информацијама;

МЕРА 2/3. развојног приоритета: Унапређење друштвене инфраструктуре по
селима и осигурање здравствено социјалне заштите
Ова мера подразумева инфраструктурна улагања у објекте здравствене заштите, затим,
образовне, културне и спортске организације. Поред реконстуркције постојећих
објеката и изградње нових, потребно је проширити активности ових институција на сва
насељена места у Општини и обухватити што већи број руралног становништва,
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посебно деце, младих, старих, социјално угрожених категорија и сл.

Предложени пројекти:

· Изградња спортске хале у Лајковцу за коју су обезбеђени грађевински
пројекти и земљиште;

· Изградња школе у Јабучју и Врачевићу;
· Изградња дома здравља у Врачевићу;
· Изградња и реконструкција вртића „Лептирић“, Лајковац;
· Реконструкција и надоградња ОШ у Лајковцу;
· Активнији рад Дома културе и Градске библиотеке Лајковац,  кроз

органзовање приредби, гостовања, књижевних вечери и сл.;

МЕРА 3/3. развојног приоритета: Заштита и очување културно-историјског
наслеђа
Општина Лајковац располаже значајним културно-историјским добрима, која немају
само локални, већ и национални значај. Њихово очување и заштита требало да буде
један од стратешких приоритета за Општину, пре свега кроз развој партнерског
односа јавног, приватног и цивилног сектора.
Предложени пројекти:

· Привлачење нових инвестиција за очување, реконструкцију и унапређење
културно-историјских добара;

· У складу са Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94),
размотрити стављање под заштиту манастира Боговађа,  цркву Светог
Димитрија, археолошко налазиште Анине у Челијама, као и друге значајне
културне и историјске споменике на територији општине Лајковац;

· Урадити бољу сигнализацију до важних споменика културе, обезбедити
визуелно атрактивније осветљење манастира, цркви, важних споменика,
направити бољи приступ и уредити стазе које воде до споменика и сл.;

МЕРА 4/3. развојног приоритета: Промена руралне економије у правцу
диверсификације економских активности на селу
Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопривредна
производња, већ широк спектар активности заснованих на неактивираним
потенцијалима руралних подручја.
У великој мери остварење предложених пројеката у оквиру ове мере зависиће од: (1)
атрактивности (погодности) националног амбијента за привредни раст и развој МСП
и предузетништва, као и од (2) постојања предузетничког духа локалног сеоског
становништва. Новим и/или већим улагањима у непољопривредне делатности или
делатности које су повезане са пољопривредом, могу се обезбедити алтернативни
извори прихода и обезбеди већа економска снага газдинства. Кроз предложене
пројекте дати су и могући правци диверсифиакције руралне економије.

Преложени пројекти:

· Подршка развоју МСП и предузетништва у областима прераде
пољопривредних производа (посебно у областима прераде млека и воћа),
затим у областима прераде лековитог и ароматичног биља и сл;

· Подршка развоју МСП и предузетништва у областима: пчеларства, цвећарства
и украсног биља, производње лековитог и ароматичног биља, производње
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гљива и сл. Ова подршка требало би да подразумева, пре свега, едукацију
становништва и формирање демо поља које би водили еминентни стручњаци
из пољопривредних високошколских установа и института и који би на на тај
начин истовремено вршили практичну обуку заинтересованих произвођача.
Поред тога, подршка треба да укључи и обезбеђивање правних савета за
газдинства која су заинтересована да се укључе у нове активности, као и
обезбеђивање повољних инфраструктурних и финансијских услова за
отварање нових погона;

· Подршка пројектима у области угоститељске делатности и занатства. Посебну
подршку треба пружити обнови старих заната, затим преради
пољопривредних производа по традиционалним рецептурама на газдинствима
и сл.

· Развој сеоског туризма кроз едукације сеоског становништва (организација
предавања по месним заједницама) и пружање правне, институционалне и
инфраструктурне подршке. Иницијатива за покретање оваквог пројекта би
требала да буде од стране Мреже за рурални развој општине Лајковац у
координацији са Центром за пољопривреду Лајковац;

· Подршка изградњи и реконструкцији постојеће  туристичке инфраструктуре;
· Већа маркетиншка подршка развоју туризма у Општини са циљем повећања

броја викенд и дневних излета и стварање препознатљивог или јединственог
туристичког производа/садржаја. Ово подразумева: израду промотивне
стратегије туристичке понуде; интензивнији маркетинг објеката са културном
и историјском вредношћу на регионалним и републичким информативним
сервисима; унапређење сарадње Лајковца са околиним општинама са циљем
удруживања и проширења туристичке понуде, као и проширења смештајних
капацитета и сл.;

· Проширење и богаћење туристичке понуде, које би осим обилазака важних
историјских споменика овог краја укључило и посету сеоским домачинстима
уз закуску традиционалних производа. За овакав пројекат била би потребна
боља сарадња локланог становиштва са туристичким агенцијама, Мрежом за
рурални развој Лајковац и локланом самоуправом;

· Подршка повезивању јавног и приватног сектора у области туризма;

МЕРА 5/3. развојног приоритета: Задржавање и враћање младих на село
Ниска привредна активност, неразвијеност приватног сектора и предузетништва,
неисплативост бављења примарном пољопривредном производњом, одсуство
могућности на нова запошљавања – дестимулишу младе за останак на селу. Израда
Националне стратегија за младе у Србији је први корак ка системском решавању
положаја младих и један од приоритета Владе Р. Србије и Министарства омладине и
спорта. У оквиру ње је присутан принцип децентрализације, што олакшава
реализацију циљева и одговарање на специфичне потребе младих у свакој локалној
заједници.

Предлог пројеката:

· Повећати учешће младих у доношењу одлука на локалном нивоу и у
друштвеном животу заједнице;

· Оснаживање омладинских група, култуно уметничких и спортских удружења
младих;

· Афирмисање и подршка културним садржајима који су прилагођени младима
по месним заједницама;
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· Креирање услова за запошљавање и самозапошљавање младих;
· Повећати све видове информисаности младих кроз доступност интернета,

организовање секција, трибина, културних дешавања;

МЕРА 6/3. развојног приоритета: Промовисање ЛИДЕР приступа руралном
развоју
Имајућу у виду недовољно развијену свест руралне популације о потребама активног
учешћа у различитим облицима цивилних иницијатива и активности, као и
немогућност артикулације локалних потреба, потребно је посебну пажњу посветити
и афирмацији Лидер приступа руралном развоју.

ЛЕАДЕР приступ представља специфичну методологију реализације подршке
руралном развоју, односно методологију кандидовања пројеката руралног развоја за
финансирање при фондовима ЕУ. Леадер приступ базира на утврђивању интегралних
програма одрживог руралног развоја локалних заједница од стране локалних актера,
по принципу одоздо-нагоре (форсирање тзв. самосталног утрврђивања и
имплементације стратегија локаног развоја). Идеја која је у основи ЛЕАДЕР-а јесте
да би планови развоја Општине и локалне развојне стратегије требало да буду
резултат договора и заједничке акције представнка општинске управе и свих
заинтересованих локалних актера (локалних акционих група/ЛАГ). Локалне акционе
групе су групе репрезентативних партнера из различитих локалних социоекономских
сектора на одређеној територији, оне најбоље позанају потребе и развојне приоритете
своје заједнице, а њих би посебно требало да чине представници цивилног друштва
(пољопривредници, њихова удружења, млади и жене на селу итд.), маргиналне и
осетљиве групе становништва и сл.

Предлог пројеката:

· Већа активност и са републичког и са општинског нивоа (пре свега,  кроз
процесе едукације, студијска путовања и сл.), како би се институције
цивилног друштва и локалне акционе групе развиле и преузеле
активност/иницијативу у доношењу и имплементацији стратегија локалног
развоја;

· Организовање стручних обука и едукације запослених у локалној управи и
локалних акционих група за кандидовање пројеката руралног развоја при
фондовима ЕУ (едукација о начину приступања ИПАРД фондовима);

· Јачање јавно приватног партнерства;

Кроз приказане специфичне циљеве и мере, као и предложене пројекте дате су
смернице будућег руралног развоја општине Лајковац на темељима одрживости, чијом
би се реализацијом показало да је Лајковац социјално одговорна заједница, која
користи своје потенцијале и ресурсе, како би обезбедила боље услове за живот свим
својим становницима, према принципима једнакости и правичности. Сви предложени
пројекти руралог развоја усмерени су на унапређење конкурентности делатности
карактеристичних за руралну економију, обезбеђење алтернативних извора прихода
руралног станвништва, промоцију локалних вредности и производа, културног и
историјског наслеђа и заштиту животне средине.
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5. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ
РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

5.1. ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
Планирање финансирања имплементације Стратегије је део процеса који води провери
економске и финансијске одрживости целокупне Стратегије, која би требало да има у
виду не само активности и пројекте, него такође и субјекте, улоге и компетенције
корисне за њихово испуњење.
Примарни задатак би требао да буде стварање базе података пројеката и активности, у циљу
разматрања њиховог синергијског деловања, али и избегавања преклапања активности.
За сваки пројекат би требало прикупити информације као што су назив активности,
предвиђање неопходне инвестиције, временски оквир и могућности општине и других
да обезбеде потребна средства и то из пореских прихода, закупнина, трансфера,
донација, приватних извора и дијаспоре.

5.2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

5.2.1 Познати извори финансирања
Предлагач треба да у свом тражењу започне претрагу оних донаторских организација
које познаје од раније. Од тих организација треба да се затраже упуства, годишњи
извештаји и публикације, као и обрасци за пријаве, ако их има.

Када се ради о донацијама локалним самоуправама, предлагачи треба да знају да већина
организација које подржавају и помажу ове делатности желе да допринесу промени
система вредности и ставова и да омогуће стицање нових знања. Кључна реч је „реформа“.

5.2.2. Интернет и електронска пошта
Донаторске организације све више објављују информације о својим делатностима и
могућностима за добијање донација на „World Wide Web“ мрежи, тако да интернет
представља средство од огромног значаја за прикупљање информација. Када
пронадјете тражени wеб-сајт можете послати писмо о интересовању електронском
поштом, како бисте добили детаљније информације и упуства.

5.2.3. Водич извора финансирања и дневне новине
Тим потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва
заједно са Министарством финансија и домаћим и међународним партнерима који
учествују у спровођењу Стратегије, припремио је децембра 2009. године седмо издање
Водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања,  за пројекте
НВО, локалних самоуправа, МСП и предузетника у Србији. Овај водич доприноси
бољој информисаности свих партнера и пружа увид у средства за реализацију
најразличитијих програмских и пројектних активности. Водич се сваке године
дистрибуира великом броју корисника, а електронско издање истог доступно је преко
интернета (www.prsp.gov.rs)
(http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/7.%20Vodic%20kroz%20finansijsk
a%20sredstva.pdf?id=404).

Такође, у дневним новинама (као нпр. Дневник, Блиц, Политика) могу се наћи јавни
позиви и конкурси од стране домаћих и међународних донатора за различите циљне
групе корисника.

http://www.prsp.gov.rs/
http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/7. Vodic kroz finansijska sredstva.pdf?id=404
http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/7. Vodic kroz finansijska sredstva.pdf?id=404
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5.3. ДОМАЋИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

5.3.1. Средства буџета јединице локалне самоуправе
Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених
јавних прихода, у складу са Законом о локалној самоуправи. У конкретном случају то
је Центар за пољопривреду - Лајковац
(http://www.lajkovac.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36)

5.3.2. Добротворне манифестације
Сакупљање добровољних прилога обично се организује у оквиру добротворних
мануфестација у локалној заједници или граду (са приходом од улазница намењеним
некој организацији),  али и многих других конкретних активности.  На пример,  ако се
неки пројекат односи на побољшање школа у некој средини, и сама локална заједница
је често спремна да пружи свој допринос односно да учествује у добротворним
манифестацијама. Новац који је прикупљен овим путем може да послужи да се допуне
или замене средства добијена од донаторске организације.

5.3.3. Приватно-јавно партнерство
Ово партнерство представља облик дугорочне сарадње приватног и јавног секотра која
је регулисана уговором и има за циљ извршење јавних послова. Неопходним
средствима се управља заједнички, тако да се и ризици који се односе на пројекат деле
равноправно односно пропорционално улагањима.
Европска комисија охрабрује учешће приватног сектора у вођењу великих
инфраструктурних пројеката у форми јавно-приватних пертнерстава (PPP – public
private partnerships) и овај модел су веома успешно користиле многе земље централне и
источне Европе (Central and Eastern European – CEE).

5.3.4. Министарства Републике Србије
Поједина Министарства у Републици Србији током године расписују конкурсе и јавне
позиве чиме се додељују бесповратна средства, кредити под повољним условима,
суфинансирају се пројекти и пружа се нематеријална помоћ крајњим корисницима у
складу са њиховим ресором рада

У наставку су наведена поменута Министарства Републике Србије:

- Министарство културе, информисања и информационог друштва
(www.kultura.gov.rs).

- Министарство омладине и спорта (www.mos.gov.rs).
- Министарство пољопривреде, тргтовине, шумарства и водопривреде

(www.mpt.gov.rs).

Развој пољопривреде и прерада пољопривредних производа, идентификован као један
од приоритета у Стратегији развој пољопривреде и, у складу с тим, покренут је од
2004. године поступак регистрације пољопривредних газдинстава, како би се
користила средства буџета намењена за премије, субвенције и кредитирање. Сва
регистрована пољопривредна газдинства могу конкурисати за краткорочне и дугорочне
кредите који се реализују код овог Министарства преко Фонда за развој Републике
Србије и пословних банака.

- Министарство рада и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs);
- Министарство вера и дијаспоре (www.mzd.gov.rs);

http://www.lajkovac.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36
http://www.kultura.gov.rs/
http://www.mos.gov.rs/
http://www.mpt.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.mzd.gov.rs/
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- Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу (www.drzavnauprava.gov.rs);

- Министарство за Национални инвестициони план (www.mnip.gov.rs).
У циљу што ефективнијег коришћења инвестиција од приватизационих прихода као и
кредита међународних финансијских интитуција (Светска банка, Европска банка за
обнову иразвој -  EBRD) као и претприступних фондова ЕУ, Влада је усвојила НИП за
период од 2006. до 2011. године. НИП истиче предност оним пројектима који су
препознатиљиви као приоритети и препоруке Националне стратегије за приступање ЕУ,
којима ће се на дужи временски рок, обезбедити раст запослености, одрживи и динамичан
привредни развој као и равномерни развој свих региона у Републици Србији.

- Министарство просвете и науке (www.mp.gov.rs);
- Министарство за науку и технолошки   развој (www.nauka.gov.rs);
- Министарство економије и регионалног развоја (www.merr.gov.rs).

5.3.5. Фондови Републике Србије
Фонд за развој Републике Србије

Основни циљеви Фонда за развој Републике Србије су подстицање привредног развоја
и равномерног регионалног развоја, унапређење конкурентности домаће привреде,
подстицање запошљавања и сл.

Корисници услуга Фонда:

- привредна друштва у приватном власништву или са већинским приватним
власништвом;

- новоприватизована предузећа, са отплаћеним друштвеним капиталом;
- предузетници.

Препознајући Сектор малих и средњих предузећа као главног генератора даљег
развоја, Фонд у овом моменту располаже са неколико кредитних линија:

- кредити за привредна друштва (краткорочни кредити; кредити за
реконструкцију, изградњу објеката и набавку опреме; кредити за трајна обртна
средства);

- кредити за претварање иновација у готов производ;
- кредити за предузетнике (дугорочни кредити);
- кредити за почетнике (Старт уп);
- кредити за подстицај и развој предузећа и предузетништва у најнеразвијенијим

општинама.

Кредитирају се све делатности осим примарне пољопривредне производње и
инфраструктуре.

Фонд за отворено друштво
Фонд за отворено друштво је невладина, неполитичка и непрофитна организација која
развија и подржава пројекте и активности усмерене на развој демократске културе,
отворености, уважавања различитости, пуног поштовања људских права свих и на
промовисање принципа владавине права, доброг управљања и одговорности и учешћа
грађана у јавним пословима, а у циљу стварања претпоставки за одрживи развој
демократског и отвореног друштва у Србији.

Фонд за отворено друштво прима предлоге пројеката на разматрање током целе
године.

http://www.drzavnauprava.gov.rs/
http://www.mnip.gov.rs/
http://www.mp.gov.rs/
http://www.nauka.gov.rs/
http://www.merr.gov.rs/
http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=672
http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=672
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Детаљи се могу видети на веб страни: www.fosserbia.org

Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

Фонд за заштиту животне средине Републике Србије је водећа државна институција у
области инвестиција у животну средину.

Приоритетни циљеви за финансирање су одређени средњорочним планом Фонда и у ти
циљеви обухватају: управљање отпадом по савременим принципима, подстицање
чистије производње, заштита и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта, шума
и ублажавање климатских промена, заштита и одрживо коришћење природних добара
и повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

Више о томе видети на: www.sepf.gov.rs.

Балкански фонд за локалне иницијативе (BCIF)
BCIF је домаћи фонд за добробит јавности који подржава лица која активно учествују
у побољшању живота у њиховим заједницама. Фонд подржава непрофитна удружења и
неформалне групе грађана у Србији

Конкурс за предају предлога је отворен током целе године а детаљи се могу видети на
веб страни: www.bcif.org.

5.3.6. Остали донатори
SIEPA (Агенција за страна улагања и промоцију извоза)

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA) помаже српским предузећима
да извезу своје производе и услуге и постану конкурентнија на страним тржиштима. Са
друге стране, промовише могућност за улагања и пружа помоћ страним инвеститорима
да започну пословање у Србији. Агенција успешно функционише као посебна
организација Владе Републике Србије и све услуге које пружа су бесплатне.
SIEPA активно пружа финансијску помоћ домаћим предузећима за реализовање
маркетиншких активности усмерених ка страним тржиштима, увођење система
квалитета и опште унапређење њихове конкурентности.

Организовањем семинара, тренинга и курсева, Агенција помаже домаћим извозним
предузећима да напредују како би на најбољи начин искористила пословне шансе на
страним тржиштима и остварила максималне резултате.
Веб страна Агенције за страна улагања и промоцију извоза је: www.siepa.gov.rs.

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (AOFI)
AOFI је специјализована финансијска организација која обавља послове финансирања
и осигурања чији су комитенти извозно оријентисана предузећа.

Детаљније информације о услугама које пружа својим клијентима могу се видети на
веб страни: www.aofi.rs.
Списак осталих донатора могуће је видети у Водичу  кроз потенцијалне изворе
финансирања.

http://www.fosserbia.org/
http://www.sepf.gov.rs/
http://www.bcif.org/
http://www.siepa.gov.rs/
http://www.aofi.rs/
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5.4. МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Европска Унија
Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for pre-accession assistance IPA)
Европска Комисија, заједно са државном администрацијом је надлежна институција у
управљању претприступним фондовима ЕУ за период од 2007-2013. Нови Инструмент
за претприступну помоћ има за циљ да унапреди капацитете државне администрације,
подстакне друштвено економски развој и одговори потребама процеса стабилизације и
придруживања.

Републици Србији, као и другим земљама потенцијалним кандидатима за чланство у
ЕУ биће омогућено коришћење средстава из фондова у оквиру следећих
специјализованих компоненти:

- помоћ у процесу транзиције и изградње институција
- прекогранична сарадња

Више информација може се видети на веб страни: www.europa.rs.

Европски фонд за Балкан (European Fund for the Balkans)

Европски фонд за Балкан расписује конкурсе за предају предлога који настоје да
произведу иновативне и обећавајуће идеје а које предочавају лица и организације са
Западног балкана.

Веб страна овог Фонда је: www.balkanfund.org.
Европска фондација за културу (European Cultural Foundation)

Ова фондација подржава изузетне уметничке пројекте који показају да имају визију о
томе како осветлити разноликост у Европи. Подржава уметнике и организације које се
баве било којом уметничком дисциплином, а детаљи се могу видети на веб страни:
www.eurocult.org.
Списак осталих ЕУ донатора могуће је видети у Водичу кроз потенцијалне изворе
финансирања, као и остале међународне донаторе.

http://www.europa.rs/
http://www.balkanfund.org/
http://www.eurocult.org/
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОГ РАЗВОЈA

Институционални оквир. Основна територијална јединица у којој се остварује
локална самоуправа јесте општина. Једно од законских овлашћења и обавеза општине
је да доноси програме развоја. Како је Стратегија развоја пољопривреде и руралног
развоја пштине Лајковац (у даљем тексту: Стратегија) основни развојни документ
дугорочнијег карактера, њега треба да усвоји Скупштина општине Лајковац. О
реализацији усвојене Стратегије треба да се брину све службе у Општини, јер се ради о
документу који усмерава укупан социо-економски развој у наредном вишегодишњем
периоду. У реализацији појединих делова Стратегије, како у организационом, тако и
изведеном и контролном делу,  велику улогу треба да имају и месне заједнице.  У
реализацији Стратегије директно ће учествовати бројни актери, поред општинских
служби и месних заједница. То су пре свега носиоци у доношењу и реализацији
инвестиционих одлука, од којих у највећој мери зависи степен и темпо остваривања
Стратегије. Извесно индиректно учешће имаће државни органи, путем финансијске,
стручне и друге помоћи у остваривању појединих сегмената Стратегије.

Да би се Стратегија, као целовит и сложен програм, успешно остваривала, а постојеће
и потенцијалне снаге рационално користиле, потребно је да се обезбеди одговарајући
ниво координације. Општина Лајковац ће имати кључну оперативну улогу у
имплементацији Стратегије и пројеката локалног социо-економског развоја и надзору
над њима, док ће Савет за реализацију Стратегије, као саветодавно тело и орган на
коме се доносе одлуке, имати укупну одговорност на нивоу програма одрживог
развоја.
Савет за реализацију Стратегије чине представници свих релевантних
заинтересованих страна, односно: Општине (локалне самоуправе), МЗ (локалних
заједница), цивилног друштва, јавних установа, пословног друштва и јавних удружења.

Улога Савета за реализацију Стратегије је следећа:
- одобрење Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја;
- идентификација и дефинисање стратешких опредељења одрживог развоја за

Општину;
- подршка инситуционалном оквиру и механизмима за имплементацију који су

успостављени националним законодавством;
- размена идеја и најбољих примера из праксе;
- надзор над имплементацијом Стратегије.

Локална самоуправа има следећу улогу:
- развој и подршка општинском партнерству (међуопштинско партнерство,

партнерство на националном и међународном нивоу, сарадња између јавног,
приватног и цивилног сектора - за имплементацију и реализацију пројеката који
доприносе уравнотеженом развоју општине Лајковац;

- допринос одрживом развоју у општини Лајковац;
- идентификација, припрема и имплементација локалних пројеката социо-

економског развоја и подршка институцијама у Општини по истом питању;
- проналажење финансијских ресурса за имплементацију локалних пројеката

социо-економског развоја.

Имплементација Стратегије ће се вршити посредством реализације приоритетних
локалних пројеката социо-економског развоја које одобри Савет за реализацију
Стратегије, а који су распоређени према одређеним категоријама:
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- Софт пројекти који се односе на реализацију ’’софт’’  активности,  као што су:
програми обуке, изградња институционалних капацитета, кампање за ширење
свести.

- Инфраструктурни пројекти који су повезани са активностима изградње и
реконструкције.

Имплементација ова два типа пројеката могућа је кроз:
- програме грант шема;
- јавне набавке.

Општина ће имати улогу да мобилише релевантне заинтересоване стране за одређене
пројекте, у складу са објављеним огласима о јавним набавкама или позивом на
достављање предлога. Она такође оснива тзв. Ad Hoc Одборе (AHO) у чијем је саставу
водећи апликант, партнери на пројекту и друге заинтересоване стране које могу
допринети припреми и реализацији пројекта (слика 1).

Слика 1. Оквир за реализацију локалних пројеката социо-економског развоја

Општина ће обезбедити потребну техничку подршку у припреми пројектне
документације, сазивати састанке координирати сарадњу и размену информација,
података и неопходних докумената, а такође ће пружати и одређену помоћ при
реализацији приоритетних пројеката.

6.1. Надзор
Хронограм активности имплементације Стратегије потребно је извршити у складу са
принципима пројектног менаџмента, где се, између осталог, морају предвидети
активности које се односе на именовање тима/комисије за надзор и имплементацију
Стратегије, као и формирање пројектних тимова за реализацију пројеката према
активностима анализираних области планирања.

Основни циљ надзора је да ‘’успостави ефикасност имплементације и ресурса који се
користе помоћу индикатора дефинисаних на одговарајућим нивоима’’. Надзор се
заснива на два кључна елемента: информацији и систему прикупљања података.

Општина Лајковац- координатор

Ad Hoc Одбор
(пројекта 1)

Ad Hoc Одбор
(пројекта 2)

Партнери
(на пројекту 1)

Партнери
(на пројекту 2)

Водећи апликант
(носиоц пројекта 1)

Водећи апликант
(носиоц пројекта 2)

Заинтересоване стране
(на пројекту 1)

Заинтересоване стране
(на пројекту 2)
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Први елемент је базиран на индикаторима који обезбеђују одређене информације:
- финансијске информације: статус јавне потрошње - колико Програм троши?
- физичке информације: сакупљање резултата и индикатора резултата - шта Програм

ради?
- процедурални индикатор: административни процес - која је фаза Програма?

Други елеменат који се базира на систему прикупљања података, имплементира се од
стране Општине у тесној сарадњи са донаторима и корисницима. Сходно томе,
Општина има улогу Техничког секретаријата Савета за реализацију Стратегије, са
следећим одговорностима:

- остварује везу са државним министарствима и свим другим организацијама у
циљу сакупљања неопходних података за вршење надзора над имплементацијом
Стратегије;

- припрема збирне табеле и друга документа која су потребна Савету за
реализацију Стратегије у циљу вршења надзора над имплементацијом програма
одрживог развоја;

- прима, врши дистрибуцију и сумира предлоге и примедбе које доставља Савет
за реализацију Стратегије;

- обезбеђује држање архиве са свим документима добијеним од чланица AHO,
као и Партнерског савета

- врши све друге активности везане за добро функционисање Савета за
реализацију Стратегије, као и AHO.

Прикупљени подаци ће бити убачени и анализирани у извештајима о извршеном
надзору, чији ће главни корисници бити чланови Савета за реализацију Стратегије и
Општина.

Заинтересоване стране укључене у надзор
Стратегија представља целовит развојни документ за дужи временски период. Као
такав треба да се спроводи од стране бројних учесника. У домену привредних
активности, одлучујућу улогу имају њихови носиоци, конкретни привредни субјекти,
породична пољопривредна газдинства, поједина интересна удружења (задруге,
кластери и сл). Они утврђују своју развојну и пословну политику, доносе инвестиционе
и друге одлуке и свакако за све то сносе могући ризик и преузимају одговорност. То је
основна премиса тржишног привређивања.

На општинском нивоу,  као и на државном,  потребно је стварати погодан амбијент за
реализацију пословних иницијатива, реализацију конкретних програма и пројеката,
кроз правну заштиту, разне стимулансе, унапређење неопходне инфраструктуре итд.
Ипак, да би се Стратегија, као целовит и сложен програм, успешно остваривала, а
постојеће и потенцијалне снаге рационално користиле, од великог значаја је да се
обезбеди одговарајући ниво координације.

Главни координатор Система надзора је општина Лајковац која ће бити задужена за
прикупљање података и припрему Извештаја о извршеном надзору уз подршку
чланова Одбора за реализацију Стратегије, тела одговорног за Стратегију и њену
имплементацију.

Присуство великог броја донатора и тела за имплементацију (општина, градова, јавних
установа, итд.) захтева тесну сарадњу међу њима. Исто тако, различите мере и
операције захевају различит приступ приликом сакупљања.



Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011. – 2015. године

112

Индикаторе везане за инфраструктурне пројекте, на пример, обезбеђују корисници
(јавна предузећа, општина, МЗ), док управни органи (министарства, НИП, итд.)
обезбеђују информације за индикаторе за грантове.
У наредној табели се идентификују извори информација за сваку меру коју треба
испунити да би се визија Стратегије остварила.
Табела 1. Извори информација за надзор мера

Мере Извори информација за надзор

I РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ АГРАРНОГ
СЕКТОРА НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ

МЕРА 1/1.
Едукација и саветодавна подршка
пољопривредницима

МЕРА 2/1.
Заштита и очување пољопривредног
земљишта и унапређење пољопривредне
инфраструктуре

МЕРА 3/1.
Подршка пољопривредницима за јачање
продуктивности и конкурентност
пољопривредне производње

МЕРА 4/1.
Успостављање, развој и јачање
удруживања пољопривредника кроз
форме: удружења, задруга, кластера

МЕРА 5/1.
Развој нових производа веће додате
вредности, уз унапређење квалитета
производа и увођење стандарда
квалитета

МЕРА 6/1.
Продршка промоцији и пласману
пољопривредно прехрамбених производа

МЕРА 7/1.
Јачање институционалних капацитета
општинске управе у домену руралног
развоја и унапређење
међуинституционалне сарадње

II РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ
РЕСУРСИМА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МЕРА 1/2.
Анализа стања животне средине
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МЕРА 2/2.
Смањивање негативног утицаја рудника
угља „Колубара“ на квалитет животне
средине у Општини и Региону

МЕРА 3/2.
Управљање чврстим отпадом

МЕРА 4/2.
Управљање отпадним и атмосферским
водама

МЕРА 5/2.
Афирмација програма обновљивих
извора енергије

МЕРА 6/2.
Повећање површина под зеленилом

МЕРА 7/2.
Едукација локалних актера и
становништва у области заштите
животне средине

МЕРА 8/2.
Мониторинг стања животне средине
(континуирано мерење параметара
животне средине)

МЕРА 9/2.
Умрежавање свих актера повезаних са
питањима заштите и унапређења животне
средине

III РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РУРАЛОГ
СТАНОВНИШТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

МЕРА 1/3.
Изградња и унапређење физичке и
комуналне инфраструктуре по селима

МЕРА 2/3.
Унапређење друштвене инфраструктуре
по селима и осигурање здравствено
социјалне заштите

МЕРА 3/3.
Заштита и очување културно-историјског
наслеђа

МЕРА 4/3.
Промена руралне економије у правцу
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диверсификације економских активности
на селу

МЕРА 5/3.
Задржавање и враћање младих на село

МЕРА 6/3.
Промовисање ЛИДЕР приступа
руралном развоју

Институција задужена за сакупљање и рационализацију информација треба да буде
општина Лајковац. Све информације у вези са системом надзора треба да буду убачене
у посебно формирану (наменску) базу података.

6.2. Индикатори надзора
Индикатори који се користе у спровођењу надзора могу бити:

- финансијски;
- физички;
- процедурални.

Финансијски индикатори се користе за надзор напретка у смислу усмеравања и
уплаћивања средстава која су доступна за сваку операцију, меру или програм везаног
за одговарајуће трошкове.  Плаћање је везано за трошкове,  а који морају бити
усклађени са уплатама које су извршили коначни корисници, уз приказивање рачуна
или рачуноводствених докумената који гласе на исти износ.
Физички индикатори (индикатори достигнућа и резултата) су везани за директне и
непосредне ефекте који настају као последица имплементације Стратегије. Они
обезбеђују информације о променама, као на пример: понашања, капацитета или
пословања директних корисника. Ради се о индикаторима који могу бити физички
(скраћивање времена путовања, број успешно извршених обука, број саобраћајних
незгода, итд.) или финансијски (ниво средстава из приватног сектора, смањење
трошкова транспорта итд.).

Следећа табела приказује физичке индикаторе за сваку меру коју треба испунити да би
се визија Стратегије остварила.
Табела 2. Физички индикатори за надзор мера

Мере Индикатори достигнућа Индикатори резултата

I РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ АГРАРНОГ
СЕКТОРА НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ

МЕРА 1/1.
Едукација и саветодавна
подршка пољопривредницима

МЕРА 2/1.
Заштита и очување
пољопривредног
земљишта и унапређење
пољопривредне
инфраструктуре
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МЕРА 3/1.
Подршка
пољопривредницима за
јачање продуктивности и
конкурентност
пољопривредне производње

МЕРА 4/1.
Успостављање, развој и
јачање удруживања
пољопривредника кроз
форме: удружења, задруга,
кластера

МЕРА 5/1.
Развој нових производа
веће додате вредности, уз
унапређење квалитета
производа и увођење
стандарда квалитета

МЕРА 6/1.
Продршка промоцији и
пласману пољопривредно
прехрамбених производа

МЕРА 7/1.
Јачање институционалних
капацитета општинске
управе у домену руралног
развоја и унапређење
међуинституционалне
сарадње

II РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ
РЕСУРСИМА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МЕРА 1/2.
Анализа стања животне
средине

МЕРА 2/2.
Смањивање негативног
утицаја рудника угља
„Колубара“ на квалитет
животне средине у
Општини и Региону

МЕРА 3/2.
Управљање чврстим
отпадом
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МЕРА 4/2.
Управљање отпадним и
атмосферским водама

МЕРА 5/2.
Афирмација програма
обновљивих извора енергије

МЕРА 6/2.
Повећање површина под
зеленилом

МЕРА 7/2.
Едукација локалних актера
и становништва у области
заштите животне средине

МЕРА 8/2.
Мониторинг стања животне
средине (континуирано
мерење параметара животне
средине)

МЕРА 9/2.
Умрежавање свих актера
повезаних са питањима
заштите и унапређења
животне средине

III РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РУРАЛОГ
СТАНОВНИШТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

МЕРА 1/3.
Изградња и унапређење
физичке и комуналне
инфраструктуре по селима

МЕРА 2/3.
Унапређење друштвене
инфраструктуре по селима
и осигурање здравствено
социјалне заштите

МЕРА 3/3.
Заштита и очување културно-
историјског наслеђа

МЕРА 4/3.
Промена руралне економије у
правцу диверсификације
економских активности на
селу
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МЕРА 5/3.
Задржавање и враћање
младих на село

МЕРА 6/3.
Промовисање ЛИДЕР
приступа руралном развоју

Процедурални индикатори се односе на процес припреме и реализације програма и
пројеката. Ови индикатори представљају процедуралне кораке, које може достићи
појединачни пројекат. У зависности од процедуралних корака, разликују се
инфраструктура и грантови. За инфраструктурне или услужне уговоре, главни
процедурални кораци су:  одлука о финансирању,  почетак радова и крај радова.  За
грантове, основни процедурални кораци су: расписивање конкурса, селекција пројекта
и реализација пројекта. У наредној слици су приказани различити процедурални
кораци:
Слика 2. Процедурални кораци

6.3. Прикупљање информација
Систем прикупљања се састоји од размене информација између Општине и других
страна које су укључене у имплементацију Стратегије. У том контексту, треба
направити тзв. Листу за надзор коју шаље Општина другим странама (табеле 3 и 4).

ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАНТОВИ

          Одлука о
          финансирању

   Расписивање
          конкурса

Почетак
          радова

          Селекција
          пројекта

          Крај
          радова

Реализација
          пројекта
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Табела 3. Листа за надзор - Инфраструктура

ТИП ПРОЈЕКТА: ИНФРАСТРУКТУРА

МЕРА: АКТИВНОСТ: ТИПОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:

КОРИСНИК:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ЛОКАЦИЈА: КОНТАКТ:

ФИНАНСИЈСКИ НАДЗОР

А) БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: СТВАРНИ ТРОШКОВИ:

ФИЗИЧКИ НАДЗОР

Индикатор достигнућа:

Индикатор резултата:

ПРОЦЕДУРАЛНИ ИНДИКАТОР

ПРОЦЕДУРАЛНИ КОРАК: ДАТУМ:

Одлука о финансирању

Почетак радова

Крај радова

Табела 4. Листа за надзор - Грант

ТИП ПРОЈЕКТА: ГРАНТ

МЕРА: АКТИВНОСТ: ТIПОЛОГIЈА IНТЕРВЕНЦIЈЕ:

УГОВОРНА СТРАНА:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ЛОКАЦИЈА: КОНТАКТ:

ФИНАНСИЈСКИ НАДЗОР

А) БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: СТВАРНИ ТРОШКОВИ:

ФИЗИЧКИ НАДЗОР

Индикатор достигнућа:

Индикатор резултата:

ПРОЦЕДУРАЛНИ ИНДИКАТОР

ПРОЦЕДУРАЛНИ КОРАК: ДАТУМ:

Расписивање конкурса

Селекција пројекта

Реализација пројекта

Без обзира на врсту формулара, Листе за надзор се достављају периодично различитим
странама. У том контексту, свака заинтересована страна треба да сарађује са Општином и
да се саветује са њом када интервенција уђе у оперативну фазу. Листе за надзор које су
попуниле друге стране, враћају се периодично Општини. Слика која следи илуструје
процес прикупљања информација.
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Слика 3. Процес прикупљања информација

6.4. Извештаји о извршеном надзору
Крајњи резултат надзорног система се приказује кроз Извештај о извршеном надзору.
Локална самоуправа, у овом случају општина Лајковац, заједно са Саветом за
реализацију Стратегије мора извршити анализу и верификацију сакупљених података
по пријему Листа за надзор. У циљу приказивања свеукупног статуса имплементације,
физички, финансијски и процедурални индикатори морају се исказати на нивоу мера.
Поделу према мерама које треба испунити да би се визија Стратегије остварила,
идентификује тзв. специфична Листа мера у оквиру извршеног надзора (табела 5).

Табела 5. Формулар специфичне Листе мера у оквиру извршеног надзора
МЕРА:

Опис мере:

ФИНАНСИЈСКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

А) Укупни буџет: Б) Стварни трошкови: Ц) Ниво Имплементације (Б/А)%

Примедба:

ФИЗИЧКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

А) Циљ 2015 Б) Реализовано (А/Б)%

Производ:

Резултат:

Примедба:

ПРОЦЕДУРАЛНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Бр. пројекта са завршеним радовима (укупне вредности од):

Бр. пројекта са започетим радовима (укупне вредности од):

Бр. пројекта са одлуком о финансирању (укупне вредности од):

Примедба:

Општа препорука о имплементацији мере:

РЕГИОНАЛНЕ
И

ОПШТИНСКЕ
ЈАВНЕ

ИНСТИТУЦИЈЕ,
МЗ,

НВО,
MSPP

НАДЗОР

(ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ)

Пројекат Пројекат

Документи који
потврђују
индикаторе

Документи
који потврђују
индикаторе

 Листа за надзор Листа за надзор
МИНИСТАРСТВА,

НИП,
НАЦИОНАЛНЕ

АГЕНЦИЈЕ,
РЕПУБЛИЧКА

ВЛАДА,
ITD.

САВЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
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Начин на који ће бити сачињен Годишњи Извештај о извршеном надзору треба да
омогући приказивање статуса имплементације свих мера на Листи мера у оквиру
извршеног надзора.  Поред тога што Извештај треба да садржи и извршни резиме са
синтезом статуса, он тгреба да има и три поглавља која се односе на свеукупну
финансијску, процедуралну и физичку имплементацију. Последње поглавље треба да
садржи закључни коментар и предлог о томе како да се унапреди имплементација.
Сходно томе, Индекс Извештаја треба да садржи одређена кључна поглавља, као што
су:

- Извршни резиме;
- Листа мера у оквиру извршеног надзора;
- Финансијска имплементација;
- Физичка имплементација;
- Процедурална имплементација;
- Закључак и предлози.
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	Железнички саобраћај - Са становишта мултимодалности и повезивања Лајковца са Београдом и јужним регионалним центрима, за Општину је од специфичног значаја пружни правац Београд – Бар, који у дужини од 13,4 km прелази преко њене територије. Унутар ове трасе налазе се две железничке станице (Лајковац и Словац), са свим потребним пратећим објектима и инфраструктуром. Станични и индустријски колосеци су стандардне ширине, осовинског оптерећења од 22,5 t. Иако је сам пружни правац пројектован за брзине од преко 100 km/h, лоше инвестиционо одржавање и недостатак финансијских средстава за модернизацију исте је довео до тога да су остварене брзине возова далеко мање.
	Ваздушни, водни и мултимодални саобраћај - Дефинисавши ваздушни саобраћај као економски најскупљи начин превоза, са специфичним потребама неопходним за његово успостављање, на територији општине Лајковац за сада не постоје реалне потребе за овим видом саобраћаја. Усмеравање путника и роба се врши углавном ка београдском аеродрому.
	2.2.4.2. Телекомуникације
	Мобилна телефонија - Унутар територије Општине присутни су сви оператери који послују на територији Републике (Телеком Србије А.Д., Теленор и ВИП). Изграђене базне станице-репетитори и сигнал мобилне телефоније, за већину становништва која живи у удаљеним засеоцима Општине (где још није успостављен систем фиксне телефоније, или је он лошијих техничких карактеристика) је најчешће једини доступни телекомуникациони оквир. Покривеност територије Општине сигналом и сама јачина сигнала оператера мобилне телефоније је у глобалу задовољавајућа. Сигнал се шаље са два репетитора у функцији, лоцираних у Пепељевцу и Словцу.
	Интернет - Међу интернет провајдерима на територији Општине доминира Телеком Србије А.Д. Градско језгро Лајковца ужива АДСЛ интернет конекцију (претпоставка је да има око 700 портова) док је у осталим селима доступан само dail-up вид конекције. Услуге бежичног (wireless) интернета су за сада ретко у понуди потенцијалним корисницима. Такође, за сада није регистрован рад ни једне школе рачунара на територији Општине. Повремено, према потреби, се организују курсеви из ове области од стране школа рачунара из других општина (најчешће Ваљева). Наведено може навести на закључак да је до сада изражена брига за проблем искорењивања информатичке неписмености локалног становништва на ниском нивоу.

	2.2.4.3. Енергетика
	Грејање - На територији Општине не постоји систем даљинског централног грејања. Домаћинства и предузећа решавају питање грејања најчешће путем коришћења електричне енергије, течног и чврстог горива.
	2.2.4.4. Стамбено-комунална инфраструктура
	Водоснабдевање - Организовано јавно водоснабдевање територије Општине врши се из бунара и фабрике воде на локацији села Непричава, општина Лајковац. Укупни производни капацитет фабрике од 200 l/sek се споразумно у одређеном односу дели на оштине Лазаревац и Лајковац. Управљање фабриком воде и бунара, као и контрола квалитета воде је поверено ЈП Лазаревац. Квалитет произведене пијаће воде је задовољавајућег квалитета.


	Табела 16. Проценат домаћинстава са сигурним приступом води за пиће
	Велика већина индустријских произвођача са територије Општине не поседују третман примарног пречишћавања технолошких отпадних вода унутар свог производног комплекса. Они овакву воду испуштају директно у реку Колубару.
	Табела 17 – Проценат домаћинстава са приступом канализацији
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