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Уводна реч председника 
 
 
 
 
Општина Лапово, као општина са повољним геостратешким положајем и богатим 
природним ресурсима, кроз чију територију пролази Коридор 10 и река Велика Морава, 
има изузетан потенцијал за континуирани одрживи развој, стварање повољне пословне 
климе и достизање високог животног стандарда свих становника Лапова. 
 
У времену пуном изазова које доносе процеси привредног и друштвеног развоја, процеси 
децентрализације и придруживања Републике Србије Европској Унији, планирање 
одрживог развоја општине Лапово је од суштинског значаја за достизање постављених 
циљева којима ћемо тежити у наредном периоду како бисмо грађанима Лапова 
обезбедили бољу будућност.  
 
Скупштина општине Лапово је својом Одлуком потврдила спремност и потребу да се 
питањима од значаја за дугорочни развој приступи израдом Стратегије одрживог развоја. 
Процес израде Стратегије је обухватио сарадњу и укљученост јавног, приватног и НВО 
сектора, што је допринело да се овом процесу приступи партиципативно и транспарентно, 
у складу са потребама свих заинтересованих страна. 
 
Израдом Стратегије, општинско руководство се определило да у складу са дефинисаним 
приоритетима развоја обезбеди повољну климу за развој пољопривреде и привреде, да 
константно утиче на повећање капацитета локалне самоуправе ради привлачења 
инвестиција путем развоја инфраструктуре уз очување животне средине; да својим 
грађанима обезбеди повољне услове за живот кроз отварање  нових радних места, са 
унапређеним нивоом услуга здравствене и социјалне заштите и развијеним културним, 
спортским и туристичким садржајима са посебним освртом на младе и подизање њихових 
капацитета. 
 
Надам се да ћемо у периоду који је пред нама, свесни одговорности коју преузимамо, сви 
заједно учинити напоре, уложити своје знање и способности како бисмо остварили 
дефинисане циљеве и учинили да се општина Лапово константно развија и напредује. 
 

 
 
 

Председник општине 
 

Славољуб Ивковић 
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Увод 
 
 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово за период 2017-2021. године (у даљем 
тексту Стратегија) је општи стратешки план развоја општине Лапово који даје смернице и 
подстицаје за будући развој. Она дефинише одрживи развој као циљно оријентисан, 
дугорочан, свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота 
(економски, социјални, еколошки и институционални). Стратегија је оријентисана на 
стварање одрживог модела који на квалитетан начин задовољава друштвено-економске 
потребе и интересе грађана, а истовремено елиминише, или значајно умањује, утицаје 
који представљају претњу или штету по животну средину и природне ресурсе. 

Израда документа званично је отпочела 31.10.2016. године доношењем Одлуке о 
приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Лапово, број 020-167/16-I-04. 

Стратегија је израђена коришћењем партиципативног приступа који подразумева да се у 
процес укључе све заинтересоване стране. Укључењем шире заједнице (јавног, приватног 
и НВО сектора) обезбеђује се побољшање квалитета донесених одлука, одоговорност за 
имплементацију се повећава, омогућава се колективно власништво над проблемима и 
резултатима и омогућава се формирање будућих партнерстава у имплементацији 
пројеката.  

У процес израде Стратегије одрживог развоја укључене су све заинтересоване стране: 

 

• Представници локалне самоуправе и комуналних предузећа 

• Јавне институције 

• Регионалне институције 

• Финансијске институције 

• Приватни сектор и инвеститори 

• Удружења и невладине организације 

Радна група која је директно учествовала у изради Стратегије формално је 
успостављена доношењем Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог разовја 
општине Лапово број: 020-167/16-I-04. Чланови Радне групе су представници свих 
кључних области друштвено-економског развоја: економија и предузетништво, 
инфраструктура, просторно планирање и заштита животне средине, пољопривреда, 
туризам, образовање, култура, спорт, финансије, социјална и здравствена политика. 

За организацију, комуникацију између радне групе, тематских радних група и 
регионалне агенције, као и општинског руководства, као и за делимично вођење 
састанака радне групе главна и одговорна особа био је локални координатор.  

Стратешки документ се односи на период 2017 - 2021. године, током ког ће се, 
путем усвојене листе пројеката, стимулисати позитивне промене у општини. Представља 
кровни документ за све остале усвојене секторске стратегије.  

Кључни моменат у процесу израде Стратегије одрживог развоја општине Лапово је 
преузимање одговорности за спровођење процеса или власништво над процесом. С 
обзиром да је локална самоуправа општине Лапово „менаџер“ своје територије, и као 
таква има кључну улогу у омогућавању одрживог развоја, самим тим је и одговорна за 
израду и имплементацију стратешког документа. 
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Чланови Радне групе који су учествовали у изради 
Стретегије 
 
 
На основу Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Лапово, 
образована је Радна група за израду Стратегије у следећем саставу: 
 

1. Слађан Станисављевић – помоћник председника општине – Координатор 
2. Александар Поповић – ЈКСП ''Морава'' Лапово - члан 
3. Милош Жугић – просветни инспектор – члан  
4. Гордана Мркаљ – директор КТЦ ''Стефан Немања'' Лапово – члан 
5. Данијела Вулићевић – в.д. директор Општинске библиотеке ''Слово'' – члан 
6. Драгана Милисављевић – директор ПУ ''Наша Младост'' – члан 
7. Срђан Голубовић - рефернет матичне службе канцеларије за рурални развој – 

члан 
8. Дејан Коцић – директор општег, правног и кадровског сектора ЈКСП ''Морава'' 

Лапово – члан 
9. Јовица Кнежевић – директор комунално – техничког сектора ЈКСП ''Морава'' 

Лапово – члан 
10. Катараина Кањевац – директор ЈКСП ''Морава'' Лапово – члан 
11. Божидар Кандић – ЈКСП ''Морава'' Лапово - члан 
12. Ненад Миладиновић – директор Средње школе Лапово – члан 
13. Славица Томић – директор основне школе ''Светозар Марковић'' – члан 
14. Марина Спасојевић – комунални инспектор и инспектор за заштиту животне 

средине – члан 
15. Сандријела Златковић – дипломирани психолог – приправник ЦСР Лапово – члан 
16. Драгана Голубовић Прешић – помоћник директора Дома здравља Лапово – члан 
17. Марко Миличић – дипломирани правник – члан 
18. Јелена Тирнанић – геодетски техничар – геометар – члан 
19. Светлана Велисављевић – дипломирани правник – члан 
20. Александар Ђорђевић – дипломирани економиста – члан 
21. Марија Џонић – приватни предузетник – члан 
22. Слободан Милановић – приватни предузетник - члан 

 
 
 
Одлуком о изменама и допунама одлуке о приступању изради Стратегије одрживог 
развоја општине Лапово  („Сл.гласник општине Лапово“, број 16/16, датум 14.11.2016. 
године, страна 18.) именује се Радно тело за мониторинг и евалуацију у следећем саставу: 

 
- Слађана Вујичић  
- Дарко Благојевић  
- Јелена Богдановић  

 
 



  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 7 

Институционални оквир и Стратегија одрживог 
развоја 
 
 
 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово је усаглашена са националним 
стратешким оквирима и правцима развоја, а с друге стране даје смернице за развој 
секторских стратегија као и индикаторе за детаљније планове. 
 

Стратегија одрживог развоја Републике Србије представља кровни документ са којим 
треба да буду усклађене све локалне стратегије одрживог развоја на територији 
Републике Србије. 

 
У Националној стратегији идентификовани су следећи приоритети: 
 

• Приоритет 1. Чланство у Европској унији 

• Приоритет 2. Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст 

• Приоритет 3. Развој људских ресурса и повећање запослености 

• Приоритет 4. Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој 

• Приоритет 5. Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење 
природних ресурса 

 
Визија и циљеви стратегије одрживог развоја општине Лапово су усаглашени са 

приоритетима Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије где ће се, кроз 
спроведене активности на локалном нивоу, допринети реализацији дефинисаних 
приоритета. 

 
Сви елементи развоја морају бити компатибилни са општеприхваћеним начелима 

развоја, наведеним у Националној стратегији. 
 

Спона између   националног и локалног нивоа стратешког размишљања и деловања 
јесте регионални ниво, односно актуелна регионална стратегија – Регионална стратегија 
одрживог развоја Шумедије и Поморавља за период 2011-2021, која је базирана  на већ 
утврђеним приоритетним правцима развоја преузетим из Националног стратешког 
документа и интегрисаних у претходни стратешки документ општине Лапово, а 
истовремено је у корелацији са приоритетима развоја локалних стратегија. 
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Методологија израде Стратегије одрживог развоја 
 
 

Документ је израђен у складу са методологијом процеса стратешког планирања, који 
се састоји из више фаза. Свака фаза је представљала основу за обављање наредне.  
 

Процес је започет ажурирањем података Социо економске анализе која је урађена за 
претходни стратешки период. Ажурирањем истих категорија података по областима стиче 
се увид у трендове и индикаторе у кључним областима социо-економске реалности 
општине. Модули социо економске анализе су: 
 

• Основни географски и историјски подаци 

• Становништво 

• Локална самоуправа 

• Људски ресурси и тржиште рада 

• Економија 

• Пољопривреда 

• Инфраструктура 

• Туризам 

• Здравствена и социјална заштита 

• Образовање 

• Култура и спорт 

• Информисање. 
 

Социо - економска анализа општине представља „личну карту” општине, односно 
профил локалне заједнице. 

 
Овај документ је касније коришћен као основа за наредну фазу: Израду секторских 

SWOT анализа. Наиме, користећи истраживања и податке из Социо - економске анализе, 
израђене су матрице са снагама, слабостима, претњама и шансама за све кључне 
секторе тренутне социо- економске реалности општине. 

 
Након што су израђени SWOT -ови за сваку област, врши се њихово бодовање како би 

се издвојиле најкритичније слабости на које ће се посебно обратити пажња при изради 
визије општине Лапово, која представља наредну фазу процеса стратешког планирања. 
 

Визија општине Лапово има за задатак да представи ставове целокупне заједнице о 
томе где себе види у наредних петнаест година. Како партиципативни приступ обухвата и 
анкетирање, основцима и средњошколцима општине Лапово постављана су питања: Где 
себе виде за десет година? Шта би желели да буде промењено? Које су њихове идеје за 
позитивну промену у локалној заједници? 

 
Резултати обрађених анкета учесника, заједно са приоритетним слабостима по 

секторима, представљали су улазне елементе за рад фокус група у изради Визије 
општине Лапово. Она је транспарентна, захваљујући управо анкети и присуствовању 
састанцима Општинског форума представника свих заинтересованих страна. 
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Предуслов за обављање наредних фаза процеса је и примењена стратегија 
комуникације са локалном заједницом која је обезбедила медијску подршку процесу. 
 

Када је једном дефинисана Визија општине, створена је подлога за формирање 
кључних развојних приоритета општине. У овој фази Општински форум је подељен у 
тематске радне групе окупљене око сваког од приоритета. Тако формирана језгра су се 
даље допуњавала додатним представницима заинтересованих страна. 

 
Даљи рад тематских радних група везан је био за израду стратешких циљева. Сваки 

од утврђених приоритета се декомпонује на неколико сегмената, ради каснијег лакшег 
прибављања извора финансирања јер овако дефинисани стратешки циљеви помажу у 
каснијем дефинисању програма. 
 

У истој фази је дефинисан већи број оперативних циљева за сваки од утврђених 
стратешких циљева. Они су формулисани по СМАРТ принципу, односно представљају 
будућа промењена стања која су јасна и лако мерљива, а опет временски ограничена, 
реална и у складу са постављеном Визијом. 
 

Финална фаза јесте прикупљање пројектних идеја које развијају чланови тематских 
група, у складу са својим компетенцијама. На овај начин је добијена финална листа 
пројеката, који ће се реализовати у периоду трајања Стратегије одрживог развоја 
општине Лапово. Ова фаза је обухватила и финално груписање сродних пројеката у 
програме. Програми су веома битни јер су израђени у складу са постојећим буџетским 
линијама локалне самоуправе и, као такви, олакшавају прибављање извора 
финансирања. 

 
Паралелно са претходно наведеним активностима везаним за израду стратешког 

документа  општине Лапово, израђују се индикатори одрживости чија је сврха да измере 
промене проистекле применом акционог плана за имплементацију Стратегије одрживог 
развоја. Једном урађени индикатори одрживости, ревидираће се на годишњем нивоу, све 
до истека временског периода трајања Стратегије. 
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Фазе процеса стратешког планирања 
 
 
 

Као што је наведено у претходним поглављима, израда Стратегије одрживог развоја 
општине Лапово био је један континуиран процес састављен из више сукцесивних фаза 
од којих је свака проистицала из претходне. Пролазећи поступно кроз сваку, дошло се до 
крајњег циља - финалног кровног стратешког документа. 

 
Процес стратешког планирања је сачињен од следећих фаза, које уједно, чине и 
поглавља овог документа: 
 

– Социо-економска анализа општине Лапово 
– Секторске SWOT анализе 
– Приоритетне слабости 
– Визија општине Лапово 
– Развојни приоритети 
– Стратешки и оперативни циљеви 
– Преглед пројеката и програма 
– Препоруке за реализацију Стратегије одрживог развоја општине Лапово. 

 
 
 

Социо – економска анализа општине Лапово 
 
 

 
 

Социо-економска анализа општине Лапово дефинише стање свих чинилаца 
друштвено-економског развоја и кроз анализу даје преглед трендова током последњих 
пет година. Профил или “лична карта” локалне заједнице, како се ова анализа још може 
назвати, са једне стране служи за предвиђање будућих промена, а са друге омогућава 
увид у факторе који су довели до тренутног стања. На тај начин даје основу за 
дефинисање приоритета и циљева интервенције. 
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Кроз израду профила локалне заједнице омогућено је: 
 

– Пружање подршке Општинском форуму у доношењу одлука о правцима 
интервенције 

– Давање прегледа националних и регионалних друштвено-економских показатеља 
путем којег се омогућава успостављање оквира за израду Стратегије 

– Обезбеђивање основних информација које дозвољавају заједници да мери шта се 
променило имплементацијом Стратегије 

– Подршка за израду секторских SWОТ анализа. 
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ССООЦЦИИОО  ––  ЕЕККООННООММССККАА  

ААННААЛЛИИЗЗАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ЛЛААППООВВОО  
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Основни географски и историјски подаци 
 

Географско-демографске карактеристике општине 
 

Општина Лапово налази се у централном делу Републике Србије, у северозападном делу 
Шумадијског округа коме административно припада. Са укупном површином од 5.522 ха, чини 
2,3% укупне површине Шумадијског округа, представљајући, по величини, његову најмању 
општину. Целокупна дужина границе општине износи 40 км. Сама општина окружена је са јужне 
стране општином Баточина, источне, општином Свилајнац, северне, општином Велика Плана, 
док се са западне стране граничи са општином Рача. У састав општине Лапово улазе свега два 
насеља: варошица Лапово и истоимено село. 

Прецизније, општина Лапово се налази између 
44°08'45" и 44°13'30" северне географске ширине и 
21°01'20" и  21°09'30" источне географске дужине (по 
Гриничу).  Удаљена је од Београда 106 км, од 
Крагујевца 31 км, док је удаљеност од Ниша 129 км. 
На територији општине Лапово, по последњем 
званичном попису, спроведеном 2014. године живи 
7550. становника или 2,6% целокупне популације 
Шумадијског округа. И по овом параметру (броју 
становника), чини најмању општину поменутог 
округа. Просечна густина насељености износи 137 
становника по км2 - после града Крагујевца највећа 
је у Шумадијском округу. 
Општина Лапово се налази на 107м надморске 
висине и лежи у средишњем делу тока Велике 
Мораве, између њених притока, река Раче и 
Лепенице, на прелазу алувијалне равни ове реке у 
ниско побрђе крајњих изданака планине Рудник. 

 
 

Први писани трагови о Лапову потичу из 12. века у којима се насеље помиње под именом 
Шавче. Међутим, овај податак није довољно поуздан. Знатно су поузданији подаци из доба 
након Косовског боја у којима се насеље помиње под називом Хлапова Пољана. Средином 19. 
века насеље добија данашње име Лапово. 

 

Рељеф 
За морфоструктуру општине Лапово од значаја је радијално раседна тектоника. Регионални, 
продужени, покривени багрдански расед меридијанског правца, који се пружа западним ободом 
алувијалне равни Велике Мораве, пролази кроз средишњи део општине, иницирајући присуство 
значајне дислокације. Дуж овог раседа спуштено је источно крило, односно простор данашње 
алувијалне равни. 
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 На територији лаповске општине овај расед пресеца баточински 

расед који се пружа правцем исток - запад, дуж доњег тока 
Лепенице. Он је, највећим делом, покривен квартарним наносима. 
Покривени марковачки расед који пресеца багрдански у селу 
Марковац, пружа се северном страном лаповске општине, долином 
Раче, правцем југозапад - североисток. Ови раседи имају посебан 
значај код неотектонских покрета. О томе сведочи и околност да 
подручје општине Лапово припада зони осмог степена сеизмичког 
интезитета. У целини је заступљен рељеф живе пластике, изграђен 
тектонским и речно - денудационим процесима. Најкарактеристични 
облик рељефа који припада лаповској општини је део долине 
Велике Мораве и њених притока, Лепенице и Раче. 

Инундациона раван Велике Мораве, ширине 3 - 4 км, просечне висине 105 м, захвата источни 
део општине. Лаповско ниско подбрђе, као крајњи изданак планине Рудник, умногоме 
карактеришу ниске, распљоштене и благе косе и косице, међу којима су плитке долине текућих 
вода и суве јаруге. Оваква конфигурација терена, уз присуство осталих фактора, омогућава 
гајење разноврсних пољопривредних биљних култура. 
Ниски део општине Лапово је у алувијалној равни, са обе стране ранијег корита реке Лепенице 
које, пак, ограничава насеље од лепеничко-моравске инундационе равни. Јужни крај насеља је 
на излазу реке Лепенице у великоморавску равницу - испред ушћа реке Лепенице у Велику 
Мораву. 

 

Планине 
Општина Лапово смештена је на алувијалним равнима Велике Мораве, њених притока, 
Лепенице и Раче, на 107м просечне надморске висине, тако да на њеној територији нема 
висинских масива. Лаповско ниско побрђе представља крајњи изданак Рудника, највеће планине 
Шумадије и умногоме је окарактерисано ниским, распљоштеним и благим косама и косицама 
међу којима су плитке долине текућих вода и суве јаруге. 

Воде 
На разноврсност хидролошких карактеристика општине Лапово утицали су рељеф, клима, 
вегетација и деловање становништва. На територији општине заступљене су подземне и 
површинске воде. Подземне воде су од великог значаја за општину Лапово, пре свега због слабе 
издашности извора. Значајан део територије општине изграђен је од речних наноса који су 
препознатљиви као богати колектори са одличним могућностима експлоатације подземних вода. 
Стога су вршена испитивања установила да се из каптажа у алувијалној равни Велике Мораве, у 
пределу Багрдан - Лапово, може захватити од 200 до 240 л/с воде. Овај алувијон између 
Багрдана и Лапова различите је дебљине. Највећа утврђена могућност алувијона, ближе ушћу 
реке Лепенице, износи 19 м. У горњем делу рејона Брзан - Лапово водоносни слој има највећу 
дубину, 4 - 5 м. Идући низводно ка Лапову, дебљина овог слоја се повећава, достижући 
вредност од 6 до 8 м. Површинске воде су од изузетног значаја за привреду општине Лапово, 
пре свега пољопривреду. 
Већ смо напоменули да се општина Лапово налази на десној страни средишњег тока Велике 
Мораве, између њених притока, река Лепенице и Раче. 

Велика Морава, заједно са својим природним наставком Јужном Моравом, највећа је река 
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Републике Србије, дуга 295 км. Слив Велике Мораве чини 41,5% површине Републике Србије. 
Представља типичну равничарску реку која нема устаљено корито. У њеној инундационој равни, 
на територији општине Лапово, трагови напуштеног корита налазе се у потесу Криваја и северно 
од потеса Дубова, где је заостала већа мртваја. Укупна дужина ове реке на територији општине 
Лапово износи 12 км. Иако постоје подаци да се на овој реци некада обављала пловидба, данас 
о томе нема ни помена. Утицај човека на промене физичко-географског процеса у долини и 
сливу Велике Мораве довео је до екстерног режима који се огледа у максималном протицају од 
2.600 м3/с и минималном од 26 м3/с. У новије време, ова река је исправљена пресецањем 
меандре тако да сада њена дужина, поред старог корита које припада општини Лапово, износи 
око 7 км. Дуж новоформираног, нерегулисаног тока подигнут је насип који штити насеља од 
поплава. 

Лепеница је, после реке Јасенице, највећа притока Велике Мораве. Својим доњим, регулисаним 
током ова река протиче кроз југоисточни део општине Лапово, дужином од 5 км. Лепеница се 
убраја у реке сиромашне водом. Према неким старијим подацима, њен просечан годишњи 
протицај код водомерне станице Рогот, недалеко од општине Лапово и ушћа у Велику Мораву, 
износио је 1,99 м3/с. 

Рача је река која тече северним делом општине Лапово дужином од 7 км и чини природну 
границу општине. Ова река има екстремни режим и може се рећи да припада повременим 
водотоцима јер за време сушних година, током лета, пресушује. Према ранијим испитивањима, 
средњи протицај реке Раче износио је 1,5 м3/с. 

Поред наведених водотокова, од значаја за хидролошке карактеристике лаповског краја су и 
мањи водотоци: Куси, Липарски, Казански, Грабовачки, Слатински, Сипићки и Жујевачки поток. 

На крају овог дела у којем су представљене хидролошке карактеристике лаповске општине 
треба истаћи да на њеној територији нема вештачких акумулација, али да су у алувијалним 
равнима Велике Мораве и Лепенице настала језера, у удубљењима насталим након 
експлоатација песка и шљунка. Постоје два оваква језера. Веће од њих налази се недалеко од 
ранжирне железничке станице, а мање код варошице Лапово. 

 

Клима 
Са становишта климатских карактеристика, општину Лапово одликује умерено-континентална 
клима, ралативно хладне зиме, јесени незнатно топлије од пролећа и умерено топла лета. 
Период са средњом дневном температуром изнад  5°Ц трају доста дуго, почиње у првој 
половини марта, а завршава се крајем новембра. То условљава дуго трајање вегетационог 
периода, око 8,5 месеци. 

Према подацима који се односе на раздобље 1981-2010, средња годишња вредност релативне 
влажности ваздуха износила је 75%. 

Највећа количина падавина је током јуна, а најмања током фебруара, јануара и марта. Средње 
вишегодишње количине падавина износи 637,2 мм. Средња вишегодишња температура ваздуха 
износи 10,8°Ц. Најхладнији месец је био јануар (просечна температура  износи 2,9 °Ц), а 
најтоплији јул (просечна температура износи 25,1°Ц). 
Годишње суме трајања сунчевог сјаја (инсолације), како бележи метеролошка станица 
Смедеревка Паланка, која је најближа по карактеристикама Лапову, износи за 2015. годину 
2298,3 х. Најниже суме трајања сунчевог сјаја јављају се у јануару (средња вредност за јануар 
износи 87 часова годишње), док су највише вредности карактеристичне за летњи период-
просечно 362,3 часова за јули месец. 
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Током посматраног периода 1981-2010. године, уочено је да у децембру месецу небо највише 
бива покривено облацима, док је током августа најведрије. 

Средња годишња вредност атмосверског притиска се крече у интервалу од 1000,8 мб (месец 
мај) до 1017,1 мб (децембар). Средња годишња вредност износи 1004,4 мб.    

У даљем тексту изнети су подаци који се односе на климатске параметре општине Лапово за 
2015. годину: 

- Најхладнији месец: јануар - просечна температура: 2,9 °Ц 

- Најтоплији месец  : јул   - просечна температура: 25,1 °Ц 

- Просечна годишња температура:  12,9 °Ц 

- Највлажнији месец:  децембар - просечна влажност: 88% 

- Најсушнији месец:  јул - просечна влажност: 58% 

- Просечне годишње падавине: 667,5 л/м2  

- Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) – 79 дана  

- Број дана под снегом - 15 (највише у јануару: 11 дана)  

- Највише падавина – месец: септембар, просек: 102,9 л/м2  

- Најмање падавина – месец: јул - просек: 1,7 л/м2  

- Просечан број сунчаних сати - 6,3  х/дан 

- Последњи пролећни мразеви – месец: април 

- Први јесењи мразеви – месец: октобар 

- Дебљина снежног покривача: 8цм 

- Број снежних дана: 15 

- Укупна годишња инсолација: 2298,3 х 

- Најдужа инсолација – месец:  јул ,просек: 362,3х 

- Најкраћа инсолација – месец:јануар ,просек: 87х 

 

Геостратешки положај 
Општина Лапово смештена је на месту где се од тзв. Великоморавског пута меридијанског 
правца (С–Ј) одвајају упореднички путеви, долинама река Лепенице и Раче. Наведеним 
природним правцима воде врло значајне комуникације – уздужна, железничко-друмска, удвојена 
Балканска магистрала као и лепеничка и рачанска трансверзала у облику железничко-друмске, 
односно друмске комуникације. 
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Прва од наведених комуникација која се пружа долином 
Велике Мораве, од давнина је имала велики значај. Данас се 
јавља у виду модерног аутопута Е-75 у дужини од 8,7 км на 
територији лаповске општине, као и у облику међународне 
железничке пруге Београд - Скопље - Атина у дужини од 8,5 км 
и са железничким чвором управо на територији општине. Обе 
ове саобраћајнице воде средишњим делом општине Лапово, 
пружајући се правцем север - југ. 
Поред ових, важне саобраћајнице представљају 
трансверзални комуникациони правци долинама Лепенице и 
Раче. Савремени асфалтни пут и железничка пруга који воде 
долином реке Лепенице, повезују општину Лапово са градом 
Крагујевцем и општином Краљево.  

 
Долином река Раче, Јасенице, Кубршнице и Пештана води магистрални пут Марковац - Рача - 
Наталинци - Топола - Аранђеловац - Лазаревац који, преко суседног Марковца, спаја Лапово са 
Ибарском магистралом. На другој страни, према истоку, општина Лапово је савременим 
асфалтним путем  повезана са Свилајнцем. 
Постојеће саобраћајнице, уз близину тока Велике Мораве, указују да општина Лапово има 
изузетно повољан геостартешки положај који се огледа у доброј повезаности са осталим 
деловима Републике Србије.  
На крају наводимо и удаљености општине Лапово од суседних општина и већих градова у 
Републици Србији. Удаљеност од града Крагујевца износи 31 км, од града Београда 106 км, од 
града Ниша 129 км, од општине Краљево 82 км, од општине Рача 12 км, од општине Велика 
Плана 21 км, од општине Свилајнац 10 км, од општине Јагодина 29 км.  

Историјски подаци 
Археолошки налази на територији општине Лапово и њеној околини указују на могућност 
битисања праисторијског човека на тим просторима. Најстарији трагови насеља пронађени су на 
простору између ранжирне и путничке железничке станице. На карти праисторијских налазишта 
централне Србије, Лапово је означено као насеље бронзаног доба, некада лоцирано јужно од 
данашњег насеља. На овој карти, поред Лапова обележена су насеља Баточина и Црни Као. 

У античко доба, непосредно близу места где је постојало поменуто праисторијско насеље, 
основано је римско насеље на локалитету Шавац, о којем сведоче остаци зграда и зидова. Те 
зидине су се протезале на насеобинском простору данашњег насеља и преко железничке пруге. 

У раном средњем веку, идући северно од античког насеља, постојало је српско средњовековно 
насеље на потесима Кленовац и Самарна. О том насељу сведочили су остаци цркве на 
Кленовцу и старо гробље код Самарне. Поред овог, на месту некадашњег римског насеља, на 
коси Шавац, постојало је и средњовековно насеље које кнез Лазар спомиње у Повељи из 1381. 
године којом манастиру Раваници додељује одређене области, између осталих и село Шавче. У 
Повељи књегиње Милице из 1395. године помиње се, пак, добро војводе Михајла у Хлаповој 
Пољани (Лапово). Из ових сачуваних података закључујемо да је Лапово насеље 
средњовековног порекла. 

У најстаријем сачуваном турском катастарском попису Смедеревског санџака, Лапово се први 
пут помиње 1476. године као село под именом Жабаре или Жабарци. Село је, сведочи 
документ, било смештено украј Цариградског друма, између села Марковца и Баточине, на 
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територији данашње општине Лапово, у његовом Доњем крају. Село Лапово се први пут помиње 
у турским списима под именом Липова 1516. године као село насељено власима - сточарима. 

Током аустријске окупације северне Србије (прва половина 18. века), према извесним списима, 
насеље Лапово се налазило на ушћу Лепенице у Велику Мораву, односно у потесту Кључ. 
Средином 18. века Лапово је унето у карту Хоминових наследника под именом Лупова, а 1788. 
године и у Шумекову карту, овога пута под садашњим именом Лапово. Према записима 
аустријског шпијуна Митесера (крај 18. века), насеље Лапово је бројало 23 српске куће и један 
турски конак на друму. 

Средином 18. века насеље Лапово се, услед поплава, премешта из потеса Кључ у потес Каце, а 
потом у данашњи Доњи крај. Након оснивања Доњег краја, становништво из околине Миљковог 
манастира сели се у данашњи Горњи крај. Спајањем Доњег и Горњег краја настало је данашње 
насеље. 

Након ослобађења од Турака отпочиње веома брзи развој насеља Лапово, пре свега 
захваљујући његовом изузетно повољном геостратешком положају. Тако је 1826. године у 
насељу саграђена црква, да би 1896. године краљевим Указом било проглашено за варошицу. 

Природне карактеристике 
Посматрајући педолошки састав земљишта општине Лапово, уочавамо да преовлађују два типа: 
гајњача и алувијална земљишта. 

Гајњача је тип земљишта који покрива 45% лаповског атара. Она представља секундарни тип 
земљишта лаповског атара, а настала је од смонице, уништавањем шума и деловањем 
атмосферских појава. Овакво земљиште је лако обрадиво, јер је растресито по површини. На 
територији лаповског атара јавља се у два облика: права (очувана) гајњача и гајњача у 
оподзољавању.  

Боја хумусног хоризонта праве гајњаче најчешће је смеђа. Могућности овог земљишта, 
рачунајући од површине до матичног супстрата, креће се од 85 до 185 цм, а најчешће варира од 
100 до 140 цм. Садржај хумуса у овом земљишту креће се од 3 до 4%.  

Гајњача у оподзољавању представља земљиште са лошијим особинама у односу на праву 
гајњачу. Могућности овог земљишта крећу се од 70 до 130 цм, при чему је развијеност активног 
хоризонта од 30 до 50 цм. 

Алувијална земљишта покривају преосталих 55% лаповског атара и то његов средишњи и 
источни део. Настала су таложењем речног материјала након изливања река Велике Мораве, 
Лепенице и Раче. Алувијална тла спадају у групу плодних земљишта, углавном богатих хумусом. 
Ово земљиште се на територији лаповског атара јавља у два облика: алувијуми и алувијалне 
смонице.  

Алувијум представља дубоко, растресито земљиште, богато хумусом. Најчешће је смеђе боје 
која, на већим дубинама, прелази у сиву. Иако има релативно плитку издан, допушта примену 
агротехничких мера, почев од дубоког орања, примене ђубрива до наводњавања. Ово 
земљиште, погодно за ратарску производњу, распрострањено је дуж обала Велике Мораве и 
Лепенице, простирући се на око 25% лаповског атара. Са морфолошког аспекта, тзв. моравски 
алувијум који спада у групу лаке иловаче, разликује се од лепеничког који се може сврстати у 
иловачу, а на већим дубинама, у тешку иловачу. Дебљина алувијума износи 2 м, а на појединим 
локацијама је и већа. Сматра се да је ово земљиште, уз одговарајућу примену агро-техничких 
мера, погодно за производњу ратарских и повртарских култура. 

Алувијална смоница, тип земљишта који је заступљен у средишњем делу лаповског атара и дуж 
обала реке Раче, покрива 30% површине поменуте територије. Ово земљиште спада у групу 
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средње дубоког и дубоког, а иловастог је и глиновитог механичког састава. Могућност активног 
слоја је 130 цм и код појединих локација садржај хумуса може значајно варирати. Може се рећи 
да има високу пољопривредну вредност и да се, уз редовну примену агро-техничких мера и 
ширег наводњавања, могу постићи високи приноси. 

Шуме 
Шумске површине захватају близу 400 ха укупне површине општине. Главни представници 
шумског покривача су лишћари: багрем, брест, клен и цер. На подводним теренима поред река, 
заступљени су и други лишћари: бела врба, црвена врба и топола. 

На територији општине има 374 ха шумског земљишта, које је у потпуности у приватном 
власништву.  

Руде 
Алувијални наноси Велике Мораве садрже огромне резерве шљунка и песка који се, за 
грађевинске потребе, експлоатишу из њеног приобалног појаса. На територији Лапова има 
неколико већих шљункара.  
У западном делу територије општине, у потесу Гвоздењак, некада је експлоатисан мањи, тзв. 
општински мајдан камена. 
До сада откривене најзначајније појаве неметаличних минералних сировина на теренима 
општине Лапово су оне које могу бити „приведене” у лежишта грађевинског материјала, у првом 
реду квалитетни шљункови експлоатисани из алувијалних наслага Велике Мораве. Алувијални 
седименти Велике Мораве су потенцијални носиоци расипних лежишта корисних минерала који 
могу да имају примену у разним гранама индустрије и занатства (индустријска сировина, 
јувелирни камен и др). 
Лежишта шљунка се експлоатишу из долине и корита Велике Мораве источно од Лапова, из 
спрудова седимената корита око великих меандара реке (меанадар Лаповски кључ припада 
општини Лапово). Узводно, у суседном меандру на локалитету Врбак, налази се друго лежишта 
шљунка, у граничном подручју општина Лапово и Свилајнац. 
Хемијски сатав кварца изгледа овако: СиО2=87,54%, П2=3-6,85%, ЦаО=2,32% и МгО=2,58%. 
Перспективне сировине које би требало истражити су лежишта кречњака, раније коришћеног за 
грађевински материјал и лежишта архитектонског (украсног) камена. 

 

Минерали, минералне, геотермалне воде и други потенцијални 
ресурси 

Пројектом ''Детаљна хидрогеолошка и геофизичка истраживања на подручју општине Лапово 
у циљу утврђивања и коришћења термоминералних вода и хидрогеотермалне енергије'' који 
је спровела општина Лапово у сарадњи са предузећем Техноинг из Београда, утврђено је да на 
територији општине постоје довољне количине подземних термоминералних вода за потребе 
бањског туризма, спортско-рекреативног центра, као и хидрогеотермалне енергије за 
евентуално загревање привредних и стамбених субјеката. Поред тога, потврђена је могућност 
експлоатисања термоминералне и минералне воде ради флаширања исте. У следећим 
табелама дати су резултати који се односе на посматране бушотине током наведеног пројекта. 

 
 
 



  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 20 

Бушотина Ла-1 

Горњи миоцен (0,0-430м)  пијаћа вода 150-240м, термалне воде 240-430м 45° C 

Средњи миоцен (430-530м) термална вода 430-475м, 40° C 
термална вода 475-530м, 45° C - 50° C 

Доњи миоцен (530-560м)  термална вода 530-560м, 50° C - 55° C 

Расед на дубини 560-580м  температуре веће од 60° C 

Палеорељеф на дубини 
620-640м  

на дубини 540м, температуре од 55° C - 60° C 

Крајња дубина 620м  предложена дубина 540м 

 
Бушотина Ла-2 

Горњи миоцен (0,0-500м)  пијаћа вода 350-390м, термалне воде 510-530м 45° C 

Средњи миоцен (500-600м) термална вода 560-580м, 55°C  

Доњи миоцен (600-680м)  термална вода 630-660м, 65° C 

Расед на дубини 680-700м температуре веће од 65° C 

Палеорељеф на дубини 
730м  

температуре веће од 75° C 

Крајња дубина 730м  предложена дубина 590м 

 
Бушотина Ла-3 

Горњи миоцен + квартар 
(0,0-420м)  

пијаћа вода 270-350м, термалне воде 440-470м 45°C 

Средњи миоцен (420-530м) термална вода 495-515м, 55°C 

Доњи миоцен (530-620м)  термална вода 580-620м, 70°C 

Расед на дубини 630-660м температуре веће од 65° C 

Палеорељеф на дубини 
850м 

температуре веће од 70° C 

Крајња дубина 700м  предложена дубина 650м 

 
 
Бушотина Ла-4 

Горњи миоцен + квартар 
(0,0-550м)  

пијаћа вода 220-330м, термалне воде 550-580м 45°C 
 

Средњи миоцен (550-650м) термална вода 610-640м, 55°C 

Расед на дубини 650-660м температуре веће од 75° C 

Олигомиоцин 700-900м температуре веће од 75° C 

Крајња дубина 720м  предложена дубина 660м 
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Животна средина 
Према категоризацији локалитета (на основу врсте и количине загађивача), наведеној у 
подацима Просторног плана Републике Србије (ППРС), Лапово припада трећој категорији. Не 
постоје локалитети на којима је прекорачена граница загађења токсичним материјама и штетним 
енергијама, али је уочен проблем угрожавања простора буком, непријатним мирисима, 
индустријским, комуналним отпадом и саобраћајем. У овој групи су околине локалитета друге 
категорије, на растојању од 10 км, у правцу доминантног ветра: великих загађивача, средњих 
загађивача (у које спадају и коридори ауто-пута) и малих загађивача. 

Потенцијални негативни ефекти који би могли настати уколико се не примени савремени начин 
планирања простора са еколошког и аспекта заштите животне средине, испољили би се на 
целокупну екосистемску равнотежу и појединачне елементе: ваздух, воду и земљиште. 

 
Стање ваздуха 
 

Проблематика аерозагађења, актуелна на глобалном нивоу, испољава се на различитим 
степенима организације система. Током интензивне урбанизације, доминира као значајна нус 
појава, посебно на подручјима која су у директном контакту са саобраћајним токовима. Поред 
тога, квалитет ваздуха непосредно је завистан од климатских одлика и временских прилика 
(падавине, струјање ваздуха и сл). Како би се добили ралевантни показатељи стања 
аерозагађености неког подручја, неопходан је континуирани мониторинг (неколико година) 
великог броја параметара који утичу на квалитет ваздуха. 

С обзиром да стални мониторинга квалитета ваздуха није успостављен, процена стања његовог 
квалтета може се приказати на основу присутних емитената загађујућих материја, њиховог 
размештаја, капацитеата на територији општине и ближе околине. 

Од потенцијалних загађивача ваздуха на подручју Лапова, пре свега треба издвојити друмски и 
железнички саобраћај као и индивидуална ложишта. Територијом Лапова пролази деоница ауто-
пута Београд - Ниш (Е-75), затим магистрална, двоколосечна пруга међународног карактера 
Београд - Ниш, железничка пруга Лапово - Крагујевац, а на овој територији је лоциран и 
железнички чвор Лапово. Наглашено саобраћајно оптерећење инфраструктурних система 
знатно утиче на квалитет ваздуха. Позитивна активност тумачена и као једна од мера 
предузетих зарад побољшања квалитета ваздуха је гасификација општине који се већ спроводи. 

 
Стање вода 
 

На територији општине Лапово постоје значајни водотокови: Велика Морава, Лепеница, Рача, 
док кроз само насеље протичу Казански и Липарски поток. Такође, на овом подручју се налази и 
извориште водоснабдевања “Гаревина”. 

Имајући у виду зоне ауто-пута, железнице, обрадивих пољопривредних површина, неадекватно 
депонованованог отпада, може се рећи да постоје загађивачи који нарушавају квалитет 
површинских и подземних вода. 

Међу главним узрочницима загађења површинских и подземних вода на територији општине 
издвајају се комуналне и индустријске отпадне воде (непостојање канализационог система с 
једне, и велики број неадекватних септичких јама, с друге стране) и отпадне воде са ранжирне и 
дезинфекционе станице које се, непречишћене, одводе до старог корита Лепенице и ту 
испуштају.  

Такође, само је најужи, централни део насеља прикључен на кишну канализацију, тако да се и 
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атмосферске отпадне воде јављају као узрочници загађења вода на територији општине. 

Како је тенденција развоја Лапова усмерена ка развоју индустријских зона, једна од мера 
заштите вода била би изградња система за предтретмане (у оквиру производних погона) и 
изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Овакви системи за 
пречишћавање отпадних вода, генерално, прате сам развој индустријских зона, лоцираних на 
било ком подручју. 

 
Стање земљишта 
 

Индустријски развој Лапова умногоме ће утицати на деградацију земљишта, услед трајних, 
иреверзибилних промена које настају након превођења пољопривредног земљишта у 
грађевинско. Велике површине плодног земљишта промениће намену и бити претворене у 
грађевинско. На квалитет земљишта утичу сви фактори који се односе на квалитет вода. 

 
Управљање отпадом 
 

Компанија А.С.А. Врбак д.о.о. врши делатност сакупљања комуналног отпада са територија 
општина Лапова, Баточина, Деспотовац и Рача. Основана је октобра 2007. године, а са 
активностима је започела априла 2008. године. Тренутно, А.С.А. Врбак д.о.о. опслужује до 50 
000 становника и 676 компанија. 
Депоновање сакупљеног отпада врши се на модерној санитарној депонији изграђеној по 
највишим еколошким стандардима. Комплекс депоније заузима површину од 21 ха 93 а и налази 
се на територији општине Лапово. Компанија А.С.А. Еко огранак Лапово, руководи 
новоизграђеном депонијом и преносом искуства и знања обезбеђује да депонија служи 
општинама у наредних 25 година. 
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Становништво 

Број становника 

Преглед броја становника општине Лапово у периоду од 2007 - 2015. године 
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Извор: Републички завод за статистику 

 

Након увида у податке из публикације Општине и региони Републике Србије, Републичког 
завода за статистику, који се односе на период од 2007. до 2015. године, може се констатовати 
да је углавном приметан пад броја становника општине Лапово. Последњи званични попис из 
2011. године, сведочи да је општина Лапово бројала 7842 становника, што је за 4,69% мање у 
односу на попис спроведен 2002. године, када је имала 8228 становника. Према проценама 
Републичког завода за статистику у периоду од 2011. до 2015. године бележи се константан пад 
становника. Општина Лапово спада у групу малих општина те је уочљива миграција 
становништва ка већим привредним центрима, пре свега оним у окружењу. На овакав 
демографски баланс утицала је и природна депопулација као друга, битна компонента 
демографског процеса. 

 

Структура становништва према полу 
 

Посматрајући полну структуру  становника (према подацима прузетим из пет пописа), може се 
уочити већа бројност женске популације сваке пописне године. Према последњем попису из 
2011. године, женска популације је за 4,31% бројнија у односу на мушку, док је осталих година, 
доминација, изражена у процентима, мања, осим 2011. године, када је износила 6,4%. 
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Структура становништва општине Лапово према полу 
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Извор: Републички завод за статистику 

 

Старосна структура становништва 
 
Старосна структура становништва општине Лапово 

Године старости 
Година пописа становништва 

1971.  1981. 1991. 2002. 2011. 

0 - 4 532 611 543 319 317 

5 - 9 583 626 577 429 356 

10 - 14 705 548 607 521 379 

15 - 19 861 584 596 499 465 

20 - 24 731 723 549 559 495 

25 - 29 553 850 562 494 449 

30 - 34 591 757 701 485 492 

35 - 39 753 526 821 499 504 

40 - 44 805 620 715 628 515 

45 - 49 706 695 503 694 516 

50 - 54 372 822 562 592 597 

55 - 59 401 682 628 424 695 

60 - 64 496 337 723 469 568 

65 - 69 449 344 564 503 391 

70 - 74 320 399 275 530 383 

75 и више 283 496 451 544 715 

        Непознато 15 11 103 39  

Извор: Републички завод за статистику 
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Структура становништва општине Лапово према старости формирана је директним дејством 
фертилитета, односно наталитета, а процес старења је, у највећој мери, условљен секуларним 
падом наталитета. На структуру становништва према старости утицали су смртност у мањој, 
односно миграције млађег становништва, у знатно већој мери. Према подацима из пописа 
становништва спроведеног 2011. године, највећи број становника је старости између 55. и 59. 
година (695), односно 8,87% укупне популације општине. Видљиво је варирање броја 
становника до  20. године старости. 

Однос урбаног и руралног становништва 

94.00%

6.00%

Урбано

становништво

Рурално

становништво

 
Извор: Републички завод за статистику 
 

На основу података преузетих из пописа становништва спроведеног 2011. године, да се уочити 
доминација урбаног у односу на рурално становништво општине Лапово. Урбано становниство 
живи у вароши Лапово и чини 94 % укупне популације општине, док у селу Лапово живи 470 
становника – 6 %. Сеоску средину прати депопулација услед престанка биолошког обнављања, 
али и миграција становништва према урбаним и подручјима атрактивнијим за живот и рад. 
Густина насељености општине је 149,6 ст/км2 
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Основни контигенти становништва 
 
Основни контигенти становништва у 2015. години 

 
 

 
Територија 

Укупно 
становништво 

Основни старосни контигенти становништва 

Очекивано 
трајање 
живота 

живорођен
е деце од 
2013-2015 

Радни 
 15-64 

Пунолетни 
18 и више 

Предшколски 
0-6 

Школо – 
обавезни 

7-14 

Фертилни 
15-49 

Прос. 
старост 

Индекс 
старења 

број % број % број % број % број % М Ж 

Шумадија 43,16 145,3 194128 67,46 239557 83,24 17816 6,19 22346 7,76 62092 21,58 73,35 77,9 

Поморавље 44,53 163,9 133960 64,87 172820 83,69 11938 5,78 15423 7,47 43056 20,85 72,42 77,16 

Ш и П 43,85 154,6 328088 66,17 412377 83,47 29754 5,99 37769 7,62 105148 21,22 72,89 77,53 

Лапово 44,27 159,6 5026 67,32 6309 84,5 366 4,9 556 7,45 1596 21,38 75,04 77,28 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Образовна структура становништва 
 
Становништво старије 15 и више година према полу и школској спреми, по попису из 
2011. године 

Територија 
Мушко/ 

женско 
Укупно 

Без 
школ. 

спреме 

Непот. 
Осн. 

Образ. 

Осн. 
Образ. 

Средње 
образ. 

Више 
образ. 

Високо 
образ. 

Непознато 

Лапово 

Укупно 6785 133 1064 1453 3554 273 266 42 

Женско 3491 102 717 886 1510 127 130 19 

Мушко 3294 31 347 567 2044 146 136 23 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 

У образовној структури становништва старијег од 15 година уочава се да најбројнију групацију 
чине особе са средњим образовањем (52,38%). Само основно образовање има 21,4%, док је 
17,64% посматране популације без основног образовања. На основу ових података, уочава се 
доминантност женске популације у групацијама са нижим образовањем, односно без школске 
спреме или са завршених 3 разреда основне школе. Женска популација, у обема групама,  чини 
преко 68% овог дела популације. 
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Становништво старије 15 и више година према школској спреми, по попису из 2011. 
године 

Непотпуно основно 

образовање , 15.68%

Основно 

образовање , 21.41%
Средње 

образовање , 52.38%

Непознато, 0.62%

Високо 

образовање , 3.92%

Без школске 

спреме , 1.96%

Више образовање, 

4.02%

 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Становништво према активности 
 
Становништво према активности, по попису из 2011. године 

Територија 

Активно становништво Неактивно становништво 

Свега 
Обављ. 
Заним. 

Незапослени 

Свега 
Деца 

млађа 
од 15 г. 

Пензион
ери 

Лица са 
прих. 
Од 
имов. 

Ученици/ 
студенти 

Домаћице Остало 
Свега 

Некад 
радили 

Траже 1. 
посао 

Лапово 2859 2040 819 443 376 4978 1052 1942 29 555 959 441 

Шумадија 
123743 92124 31619 18950 12669 16956

5 
40760 66554 

1148 
23054 23236 14813 

Поморавље 
81441 60824 20617 12307 8310 13309

5 
28980 54683 953 15337 20817 12325 

Регион 205184 152948 52236 31257 20979 
30266

0 
69740 121237 2101 38391 44053 27138 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Према званичном попису из 2011. године, број активних становника општине Лапово је 2.859, 
односно 36,48% укупне популације општине. Од овог броја, 71,35% обавља неко занимање, док 
остатак чине незапослена лица која траже посао или, пак, лица која су привремено прекинула 
своја занимања. Издржавано становништво чини 63,52% укупне популације општине. 

 
 
 



  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 28 

Домаћинства према броју чланова 
 
Домаћинства према броју чланова 

Година Укупно  1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 чланова 6 и 
више 

Просечно 

2002 2567 477 612 420 479 275 204 3.21 

2011 2455 518 537 420 408 286 286 3,20 

Извор: Републички завод за статистику 

 
Према последњем званичном попису 2011. године, општина Лапово је имала 2.455 
домаћинстава са просечно 3,20 чланом. У односу на претходни попис, број домаћинстава је 
мањи за 4,4%. 

 

Витални догађаји 
 
Витални догађаји у општини Лапово 

Година 

Живорођени Умрли Природни прираштај Бракови 

број 
на 1000  

становника 
број 

на 1000 
становника 

број 
на 1000 

становника 
закључени разведени 

2002. 78 9,5 129 15,7 -51 -6,2 47 12 

2003. 73 9 144 17,7 -71 -8,7 38 11 

2004. 74 9,2 134 16,6 -60 -7,4 46 8 

2005. 60 7,5 141 17,7 -81 -10,2 40 15 

2006. 76 9,6 129 16,3 -53 -6,7 34 16 

2011. 50 6,7 151 20,1 -101 -13,5 31 - 

2014. 59 5.6 133 17.6 -74 -12.1 29 3 

2015. 54 7,2 111 14,9 -57 -7,7 33 4 

Извор: Републички завод за статистику 

Године 2015. бележи се благи пораст броја живорођених, смањен број умрлих и благи пораст 
природног прираштаја у односу на податке из претходне године и са последњег пописа 
становништва 2011. године. 
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Етничка припадност становништва 
 
Етничка припадност становништва у општини Лапово у 2011. години 

Н
а
ц

и
о

н
а
л

н
о

с
т
  

У
к
у
п

н
о

 

С
р

б
и

 

Ц
р

н
о

го
р

ц
и

 

М
а
к
е
д

о
н

ц
и

 

М
а
ђ

а
р

и
 

Р
о

м
и

 

Р
у
м

у
н

и
 

Р
у
с
и

н
и

 

Х
р

в
а
т
и

 

Ј
у
го

с
л

о
в

е
н

и
 

С
л

о
в

е
н

ц
и

 

С
л

о
в

а
ц

и
 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Б
у
га

р
и

 

О
с
т
а
л

и
 

Н
и

с
у
 с

е
 

и
з
ја

с
н

и
л

и
 

Р
е
ги

о
н

а
л

н
а
 

п
р

и
п

а
д

н
о

с
т
 

Н
е
п

о
з
н

а
т
о

 

Број 7837 7613 7 7 1 56 1 0 8 0 0 1 5 6 6 39 1 86 

Извор: Републички завод за статистику 

Према националној структури становништва у општини Лапово најбројнији су Срби - 97,1%. 
Међу националним мањинама предњаче Роми - 0,71%. 

 

Религијска припадност становништва 
 
Религијска припадност становништва у општини Лапово у 2011. години 
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Број 7837 7678 7599 19 2 0 14 44 3 98 

Извор: Републички завод за статистику 

 
Сходно националној структури становништва, најзаступљенија религија у општини   Лапово  је 
православно хришћанство (96,96%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Разлику од “свега'' чине лица која су се изјаснила као хришћани. 
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Локална самоуправа 
 

Организација локалне самоуправе општине Лапово успостављена је у складу са Законом о 
локалној самоуправи, Статутом општине Лапово и другим законским актима и одлукама 
Скупштине општине Лапово. 

У складу са Законом, органи локалне самоуправе општине Лапово су Скупштина општине, 
председник општине и Општинско веће. 

За непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и 
омогућавање остваривања права грађана, образује се Општинска управа као јединствена 
служба. 

Скупштина општине је представнички орган којег чине одборници. Одборнике бирају грађани на 
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом општине Лапово. 

У складу са Законом, Скупштина општине:  

- доноси Статут општине и Пословник скупштине;  
- доноси буџет и завршни рачун општине;  
- доноси програм развоја општине и појединих делатности;  
- доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;  
- доноси прописе и друге опште акте;  
- расписује општински референдум и референдум на делу територије општине;  
- изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу;  
- оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене 

Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;  
- именује и разрешава управни и надзорни одбор; 
- поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација 

и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 
- бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и на предлог 

председника општине бира Општинско веће; 
- поставља и разрешава секретара скупштине;  
- поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управа, на 

предлог председника општине; 
- утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по овом Закону припадају; 

утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;  
- усваја акт о јавном задуживању општине; 
- даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним 
судом; 

- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; 
- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

 
Председник општине врши извршну фунцкију у општини: 

- представља и заступа општину;  
- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 
- предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о 

којима одлучује Скупштина општине; 
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- стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике; 
усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

- наредбодавац је за извршење буџета;  
- даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура 

запослених; 
- организује рад Општинског већа, сазива и председава седницама Већа, даје конкретна 

задужења члановима Већа из делокруга рада Већа; 
- одлучује о средствима у државној својини у складу са Законом; 
- има искључиво право предлагања акта о јавном задуживању општине; 
- врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим актима општине. 

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и 
Скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе. Има 
пет чланова. Општинско веће:  

- утврђује предлог одлуке о буџету општине; 

- врши надзор над радом Општинске управе; 

- поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, 
Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине; 

- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине; 

- помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности; 

- доноси пословник о свом раду, на предлог председника општине. 

Општинска управа: 

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник 
општине;  

- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника општине; 

- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине; 

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник 
општине. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући несметано остваривање њихових права, 
обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, 
сарађује са грађанима и поштује њихово достојанство. 

Општинска управа општине Лапово организована је као јединствена служба са 4 основне  
унутрашње организационе јединице: 

- Служба за скупштинске послове 
- Одељење за општу управу и заједничке послове 
- Одељење за буџет, привреду и финансије  
- Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности 

Служба за скупштинске послове бави се пословима који се односе на Скупштину општине, 
председника општине и Општинско веће. 
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Одељење за општу управу и заједничке послове уређено је кроз службе са следећим 
активностима: послови писарнице, општи послови, послови личних стања грађана, матични 
послови и послови везани за бирачке спискове. 

Одељење за привреду, финансије и друштвене делатности организовано је кроз службе које се 
баве следећим активностима: финансијски послови, приватно предузетништво, послови из 
области друштвених делатности, друштвена брига о деци, борачко-инвалидска заштита, 
пољопривреда и водопривреда. 

Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности чине следеће службе: урбанизам, 
имовинско-правни послови и инспекцијски послови. 

Дана 01.12.2016. године завршен је за избор извршиоца за послове канцеларије за локални 
економски развој. Одлуком СО Лапово (''Сл.гласник РС'',БР. 89/15) донета је одлука о оснивању 
канцеларије. Њене надлежности су: 

1. Испитивање мишљења, потреба и информисање локалних привредних субјеката 
2. Припрема финансијских подстицаја за локални економски развој 
3. Израда нацрта и аката од утицаја на локални економски развој 
4. Стварање и одржавање базе података значајних за пословање постојеће привреде и 

привлачење потенцијалних инвеститора 
5. Учествовање у изради пројеката према НИП-у 
6. Праћење домаћих и иностраних конкурса од значаја за локални економски развој 
7. Израда пројектних предлога и развојних пројеката из области пољопривреде 
8. Контактирање са донаторским организацијама 
9. Одржавање састанака, организација презентација, јавних расправа, састанака са 

делегацијама које посећују Општину, стварање партнерских односа 
10. Унапређење привредног амбијента 
11. Даје мишљења и припрема нацрте и предлоге одлука из области та које је основана 
12. Учествује у припреми локалних акционих нацрта 

 
У локалној самоуправи има 23 запослених на неодређено време и 8 именованих и постављених 
лица, а квалификациона структура запослених на неодређено време је: 

Висока / виша 
стручна спрема 

Средња стручна 
спрема 

Остало 

16 6 1 

                                                Извор: Локална самоуправа 
 

Рачунарска опремљеност Општинске управе општине Лапово: 

Управа поседује 30 рачунара који су повезани у Новелову мрежу – пакет Лира, са диал-уп и 
АДСЛ 1536/193 КБПС приступом Интернету. 

Општина Лапово има своју Интернет презентацију која се налази на адреси www.lapovo.rs . 

Општина има једно јавно предузеће – ЈКСП Морава. Делатност предузећа јесте сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде. Предузеће има 51 запосленог. 

 

 
 
 

http://www.lapovo.rs/
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Инфраструктура 
 

Путна мрежа 
 
Преглед путне мреже на територији општине Лапово 

Година 
Укупно 

(km) 

Савремени 
коловоз 

(km) 

Магистрални (km) Регионални (km) Локални (km) 

Свега 
Савремени 

коловоз 
Свега 

Савремени 
коловоз 

Свега 
Савремени 

коловоз 

2009. 104,91 83,48 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 67,17 

2010. 104,91 86,28 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 69,97 

2011. 104,91 86,28 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 69,97 

2012. 104.91 86,28 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 71,97 

2013. 104,91 88,28 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 71,97 

2014. 104,91 92,05 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 75,74 

2015. 104,91 92,05 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 75,74 

Извор: Подаци послати Републичком заводу за статистику од стране ЈП Нови век Лапово на основу 
годишњег истраживања о путевима и мостовима на Обрасцу СА/Г-41 

 

Из горе уписаних података почев од 2009. па до 2015. године се може закључити да је локална  
путна мрежа проширена за 8,57 км савременог коловоза и да је остало  12,86 км 
неасфалтираних локалних улица што је 14,51% од укупне локалне путне мреже не рачунајући 
пољске путеве. 

Када је реч о крупној инфраструктури, њу чине важнији саобраћајни коридори (друмски, 
железнички), као и објекти, надземни електроенергетски коридори и др. 

Саобраћајно-географски положај ове општине изузетно је повољан, с обзиром да се она налази 
на европском коридору (Коридору 10) и једном од најважнијих магистралних коридора у нашој 
земљи. Посматраним подручјем пролазе основни магистрални коридори друмског и железничког 
саобраћаја што му у погледу саобраћајних веза, придаје посебан значај. 

Даљинске везе Лапово данас остварује преко магистралног пута М-1.11, ауто-пута Е-75 Београд 
- Ниш, док везе са ближим и даљим окружењем на регионалном нивоу општина остварује преко 
регионалног пута Р-214 Велика Плана - Јагодина, магистралног пута М-1.11 према Крагујевцу 
Краљеву и Чачку, као и мрежом локалних и некатегорисаних путева. 

Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље - на правцу централне зоне 
Лапова и у јужном делу, на позицији везивања магистралног пута М-1.11 према Крагујевцу. 

Путна инфраструктура у општини Лапово ће се радити према приоритетима које диктирају 
потенцијални инвеститори у индустријским зонама, а све је то обухваћено Планом Генералне 
Регулације. 

Аутобуска станица са основном функцијом путничког терминала за приградски и међуградски 
саобраћај, лоцирана је у Његошевој улици, у непосредној близини петље Лапово, што је 
повољно за одвијање међуградског саобраћаја. 

С обзиром да Лапово представља један од најважнијих железничких чворова у нашој земљи, то 
је и разумљиво постојање значајне железничке инфраструктуре на подручју насеља. Укупна 
дужина железничке мреже на територији ове општине износи 5.155 км (за један колосек). У  
Лапову  егзистирају следећа службена места: 
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- “Лапово Варош” - распутница - (функција, пријем и отпремање путника,сл) 

- “Лапово” - првенствено путничка станица - (функција превоз робе и одржавање 
капацитета интерног карактера) 

- “Лапово Ранжирна” - доминантна функција маневарског ранжирања теретних возова 

Поред основног железничког коридора, у јужном делу се налази и магистрална железничка пруга 
Лапово - Краљево - Ђенерал Јанковић која се везује на железничку пругу Београд - Ниш - 
државна граница. 

На подручју општине Лапово постоје нерегулисане конфликтне тачке на позицијама укрштања 
друмског и железничког саобраћаја, посебно на позицијама интензивних пешачких токова. 

Општина Лапово у ближем временском периоду планира реконструкцију надвожњака изнад 
железничке пруге – Центар, где би се решио проблем како путнички – саобраћајни за возила, 
тако и пут за пешаке. 

За 2017. годину је планиран завршетак прикупљања пројектно-техничке документације за 
реконструкцију надвожњака. 

Према подацима из Генералног плана општине Лапово, за период до 2020. године, најважнију 
друмску саобраћајницу представљаће и убудуће ауто-пут Е-75 Београд - Ниш чија ће 
приступачност бити побољшана изградњом петље на новој деоници магистралног пута М-4 
(државног пута и реда) Марковац - Бор. 

Општина Лапово активно учествује у реализацији пројекта повезивања пута Баточина – 
Крагујевац са аутопутем Е-75 у потезу ”Кошута”, кроз израду пројектно – техничке 
документације. 

Предвиђене су и саобраћајнице са источне и западне стране ауто-пута које би повезивале 
радне зоне  са уличном мрежом и саобраћајницама вишег ранга. 

Укључују се, такође, саобраћајнице нижег ранга, односно ранга градских саобраћајница и јачих 
сабирница које формирају примарну уличну мрежу. 

Укрштања главних насељских саобраћајница и железничких пруга биће денивелисана. 

У погледу железничког саобраћаја предвиђено је задржавање, реконструкција и модернизација 
постојеће двоколосечне електрификоване железничке пруге Београд - Ниш - државна граница са 
побољшањем елемената трасе за брзине до 160 км/х. 

За железничку пругу Лапово - Крагујевац - Краљево, по подацима из Генералног плана, актуелна 
је изградња другог колосека и електрификација пруге са побољшањем елемената трасе за 
брзине до 160 км/х. 

Имајући у виду да је у просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 дат 
и положај потенцијалног пловног коридора Велике Мораве са оријентационим положајем брана, 
развој водног саобраћаја на посматраном подручју зависиће од развојних програма Републике 
Србије 
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Преглед јавних путева на територији општине Лапово 

Година 
Укупно 

(km) 

Савремени 
коловоз (km) 

Државни путеви I 
реда (km) 

Државни путеви II 
реда (km) 

Општински путеви 
(km) 

Свега 
Савремени 

коловоз 
Свега 

Савремени 
коловоз 

Свега 
Савремени 

коловоз 

2013 104,91 88,28 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 71,97 

2014 104,91 92,05 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 75,74 

2015 104,91 92,05 0,58 0,58 15,73 15,73 88,60 75,74 

Извор: Подаци послати Републичком заводу за статистику од стране ЈП Нови век Лапово на основу 
годишњег истраживања о путевима и мостовима на Обрасцу СА/Г-41 

 

Водопривреда 

Општина Лапово се налази се у Централној Србији, припада подручју Шумадијског округа и 
данас заједно са лицима на привременом раду у иностранству и расељеним лицима броји око 
9500 становника, распоређених у оквиру једне катастарске општине. 

     У последњих неколико година дошло је до значајног позитивног помака са аспекта улагања 
како страних тако и домаћих инвеститора, тј. до отварања нових индустријских комплекса и 
других привредних садржаја, на подручју ове општине, што је довело до значајног проширења 
посебно радних и стамбених зона у оквиру обухвата новоизрађеног Главног Генералног Плана 
општине Лапова. 

    Међутим, ово подручје нема адекватно решено питање организованог, уредног, редовног и 
контролисаног снабдевања водом за пиће. Наиме, основно извориште које се данас користи у 
оквиру постојећег система водоснабдевања је извориште подземних вода под називом 
“Гаревина”. Посматрано по количинама воде у овом моменту, наведено извориште може да 
задовољи потребе конзума, али се јавља проблем са аспекта квалитета који одступа од Законом 
захтеваног квалитета за пијаћу воду по више параметра (нитрати, електропроводљивост, 
гвожђе, манган, повремена мутноћа и сл.). Осим неодговарајућег квалитета, лаповачки систем 
одликује и недовољни резервоарски простор, недовољни пречници како главних  магистралних 
цевовода тако и дистрибутивне мреже, дотрајалост постојећих објеката, као и значајни губици у 
дистрибутивној мрежи. Напред наведено представља и главне задатке за наредни период јер 
развојем постојећег водоводног система доводи до стварања основе за даљи развој Општине. 

     Према Водопривредној Основи Републике Србије, као основном меродавном дугорочном 
плану за одрживи развој водног режима, на територији читаве земље, општина Лапово припада 
Ибарско – шумадијском регионалном систему, што никако не значи запостављање постојећих 
капацитета већ даље улагање у развој и унапређење постојећих капацитета, поготово што на 
подручју Лапова постоје реалне могућности за снабдевање квалитетном водом за пиће и за 
ширу околину, што у наредном периоду то треба верификовати одговарајућим истражним 
радовима и пројектима. 
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Комунална инфраструктура 
 
Водоснабдевање и испуштање отпадних вода 

 
 

Година 

Укупне 
захваћене 

воде 
(хиљада m3) 

Испоручене 
воде за 

пиће 
(хиљада 

m3) 

Укупне 
испуштене 

отпадне 
воде 

(хиљада 
m3) 

Испуштене 
отпадне воде 

општине 
системом 
одвођења 

отпадних вода 
(хиљада m3) 

Пречишћен
е отпадне 

воде 
(хиљада 

m3) 

Број 
домаћинстава 
прикључених 
на водоводну 

мрежу 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на 
канализациону 

мрежу 

2010. 895 470 60 60 0 2196 527 

2011. 1143 553 59 59 0 2243 559 

2012. 1123 586 64 64 0 2267 563 

2013. 978 545 67 67 0 2295 572 

2014. 965 523 63 63 0 2305 587 

Извор: Републички завод за статистику 

Отпадне воде 
Општина Лапово налази се у Централној  Србији, припада подручију Шумадијског округа и данас 
са лицима на привременом раду у иностранству и расељеним лицима броји око 9.500 
становника, распоређених у оквиру једне катастарске општине – КО Лапово. 

Проблем отпадних вода на овом подручију је веома изражен. Наиме, елементи фекалних 
канализационих система постоје само у уском централном делу Лапова, где се отпадне воде 
сакупљају и одводе до постојеће црпне станице одакле се даље потискују ка реци Велика 
Морава у коју се упуштају без икаквог предходног третмана. 

На читавом осталом општинском подручију ситуација је још критичнија, с обзиром да не постоје 
ни системи за сакупљање и одвођење, а ни систем за пречишћавање употребљених вода, већ 
се диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме и копане 
бунаре или директно  у оближње водотокове. 

Прикупљање и евалуација атмосферских вода такође није решена. 

У ужем центру Лапова постоји канализациони систем којм се вода спроводи без третмана до 
оближњих водотока. Ван центра постоје спорадична решења одређених делова улица,  који се 
такође ослањају на Казански или Липарски поток.   

 

Одржавање чистоће 
Општину Лапово чини једно место које има уже градско језгро и шире које је подељено по 
реонима. 

ЈКСП ,,Морава" Лапово је предузеће која је основала СО Лапово и које у оквиру своје 
организације има службу за уређење и одржавање јавних и зелених површина и пружање 
комуналних услуга.  

Ова служба  редовно одржава зелене површине и то: засађује и одржава цвеће на трговима и у 
жардињерама, шиша, грабуља, сакупља и одвози траву и лишће; одржава Липарски и Казански 
поток; врши подкресивање дрвећа у урбаном делу Лапова, коси око стамбених зграда и одржава 
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површине око споменика. 

Ови послови се  обављају чешће по ужем центру Лапова, а остале локације се ради по потреби. 

Поменута служба врши и чишћење јавних површина као што су тргови, пијаце и улице у ужем 
центру места. 

 

Енергетика 
Купци електричне енергије са територије општине Лапово су прикључени на електроенергетски 
систем Републике Србије. За одржавање и реконструкцију водова, постројења и електричне 
опреме као и за наплату утрошене електричне енергије задужена је ЕПС Дистрибуција 
Крагујевац са својом Пословницом у Лапову. 

Електрична енергија се дистрибуира домаћинствима, индустрији и предузетницима преко једног 
трансформаторског постројења преносног односа 110/35/10 кВ/кВ/кВ како на територији општине 
Лапово тако и суседним општинама Баточина и Рача, и другог трансформаторског постројења 
преносног односа 35/10 кВ/кВ. 
Електроенергетски систем општине Лапово чине два трансформаторска постројења и то: 

- прво, преносног односа 110/35/10 кВ/кВ/кВ инсталисане снаге 31.5 МВА, КГ 0018 Лапово, 
лоцираном у Карађорђевој улици и напаја се преко далековода 110 кВ из Крагујевца (КГ 
2), а повезан је на истом напонском нивоу преко КРОНОСПАН-а са ТЕ МОРАВА у 
Свилајнцу са друге стране. Планом пословања ЕПС Дистрибуција Крагујевац, за наредни 
период предвиђена је реконструкција постројења и електричне опреме  са повећањем 
инсталисане снаге на 2 x 31.5 МВА, што представља  добру вест за потенцијалне 
инвеститоре. 

- друго, преносног односа 35/10 кВ/кВ инсталисане снаге 8 МВА (2x4 МВА)  КГ 08,  
лоцираном у улици Краљице Марије и напаја се далеководом 35 кВ из 
трансформаторског постројења КГ 0018 Лапово. Ово трансформаторско постројење на 
истом напонском нивоу има директну везу са ТЕ МОРАВА Свилајнац, ТС Брзан и ТС 
Рача. 

Снабдевање електричном енергијом купаца на територији општине Лапово је на 
задовољавајућем нивоу (извршена реконструкција далековода и нн мреже више од 95%). 
Реконструкцијом остатка нн мреже и изградњом нових трансформаторских станица можемо 
учинити да напајање буде још квалитетније и са што мање губитака. У неким деловима 
територије општине Лапово јавља се потреба за изградњом нових трансформаторских станица 
10/0,4 кВ/кВ као што је реон око улице Змај Јовине и Карађорђеве у потезу Слатина. 

Систем уличног осветљења на подручју општине Лапово такође је на задовољавајућем нивоу. 
Надлежност над системом уличне расвете на подручју општине Лапово има локална самоуправа 
којој је поверено одржавање истог. 

 

Топлотна енергија 

Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, општина Лапово је 
утврдила своје циљеве: 

– изградња разводне и дистрибутивне гасоводне мреже 

– функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса;  

– штедња произведене енергије; 
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– стимулисање примене нових технологија производње енергије, нарочито оних које 
доприносе рационалном коришћењу енергије;  

– заштита животне средине;  

– коришћење обновљивих извора енергије. 

Постојеће стање представља систем индивидуалног и јавног коришћења течних и чврстих 
енергената: угља, течног горива и електричне енергије. 

Топлотна енергија за грејање објеката и технолошке потребе, обезбеђиваће се из система 

дистрибуције природног гаса. 

 

Гасификација 
Према подацима преузетим из Генералног плана општине Лапово, дуж ауто-пута постоји 
магистрални гасовод високог притиска као и изграђена ГМРС (Главна мерно-регулациона 
станица) са МРС (мерно-регулацоном станицом), лоцираном поред постојеће ГМРС, у 
непосредној близини постојеће радне зоне, обе предвиђене да задовоље потребе широке 
потрошње снабдевања гасом у општини Лапово. 

На територији општине Лапово планиране су следеће радне зоне: 
- Радна зона I површине око 174,50 ха, обухвата простор западно од аутопута Е-75 до 

коридора железничке пруге, јужно од Његошеве улице. У делу ове зоне, мора да се 
обезбеди одговарајућа заштита, у складу са законским  прописима изворишта 
водоснабдевања “Гаревина”; 

- Радна зона II, површине око 35,80 ха, обухвата простор западно од аутопута Е-75, а на 
северу до улице Краља Александра Обреновића; 

- Радна зона III, површине око 304,00 ха, обухвата простор северно од радне зоне II, западно 
у односу на коридор аутопута Е-75; 

- Радна зона IV, површине око 829,40 ха, простире се источно од коридора аутопута Е-75, 
углавном је неизграђено земљиште у постојећем стању; 

- Зона изворишта “Гаревина” у оквиру радне зоне I, површине 21,10 ха, обухвата подручје 
уже зоне санитарне заштите изворишта, западно од коридора аутопута Е-75, одређено на 
основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта Гаревина за водоснабдевање 
Лапова (јун 2009. године), а у оквиру кога се налази и постојећи производни комплекс ГИК 
“1. мај”; 

- Зона изворишта “Гаревина”, површине 80,60 ха, обухвата подручје уже зоне санитарне 
заштите изворишта, источно од аутопута Е-75, одређено на основу Елабората о зонама 
санитарне заштите изворишта Гаревина за водоснабдевање Лапова (јун 2009.године). 

Део новопланираних радних зона снабдеваће се природним гасом из будуће ГМРС Лапово II са 
МРС лоцираном поред постојеће ГМРС, у непосредној близини овог дела радне зоне. За 
комплекс радне зоне са друге стране ауто-пута постји потреба за изградњом ГМРС Лапово III са 
МРС. 

Новопланирани и постојећи објекти снабдевали би се са планиране мреже гасовода, према 
посебним потребама технолошког процеса за сваку од траса гасовода, поштујући техничке 
услове дистрибутера гаса. 

Дистрибутивни систем гасовода од полиетилена, притиска до 4 бара, биће, након реализације, 
од круцијалног значаја за целокупну територију општине Лапово. 

Начин грађења сваког објекта ове инфраструктуре увек се дефинише техничким, енергетским и 
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другим условима надлежног предузећа задуженог за изградњу те комуналне инфраструктуре. 

Ограничења развоја и изградње енергетске инфраструктуре огледају се у конфликту између 
коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине (земљишта, становништва, итд). 
Потребно је предузети одговарајуће мере за смањење конфликата и санирање негативних 
последица (програми рекултивације / ревитализације, отклањање штета и др). 

Капацитети (величине) објеката гасоводне градске мреже одређиваће се накнадно, према 
потребама, техничким условима, дистрибутера природног гаса. 

У граници обухвата Плана генералне регулације, налазе се следећи изграђени гасоводи и 
гасоводни објекти и то: 
- транспортни гасовод од челичних цеви притиска до 50 бар МГ 08 Велико Орашје - Параћин, 

пречника Ø 457 мм, 
- транспортни гасовод од челичних цеви притиска до 50 бар РГ 08 - 02 Баточина - 

Крагујевац, пречника Ø 273 мм, 
- главна  мерно регулациона станица (ГМРС) ''Лапово 1'' и разводни гасовод до ГМРС од 

челичних цеви притиска до 50 бар, пречника Ø 114,3 мм, 
- главна  мерно регулациона станица (ГМРС) ''Лапово 2'' и разводни гасовод до ГМРС од 

челичних цеви притиска до 50 бар, пречника Ø 168 мм, 
- мерно регулациона станица (МРС) 1. мај,  
- дистрибутивни гасовод од челичних цеви притиска до 16 (12)  бар, 
- дистрибутивни гасовод од челичних цеви притиска до 4 бар. 
- дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви притиска до 4 бар. 
- изграђено је око 60 км дистрибутивних гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 бар, а 

прикључено је око 150 домаћинстава. 
 

ПТТ саобраћај 
Претплатници на подручју општине Лапово напајају се телефонским прикључцима из дигиталне 
телефонске централе типа ЕWСД која је инсталирана 2007. године и из дигиталне телефонске 
централе СИ2000/224, инсталиране 1985. године. Број инсталираних прикључака у овој 
централи је 2593 – 2281 директних и 250 двојника. Од 2593 претплатника, 2274 су физичка, а 
258 правна лица. На подручју Лапова у току је изградња МСАН-а Лапово село са планираних 
920 телефонских прикључака. На посматраном подручју капацитет постојеће телефонске 
централе не задовољава потребе конзума, те су током прошле и ове године рађене 
реконструкције и проширења месне мреже. Дужина секундарне ТТ мреже износи 350 км. Постоји 
изграђена кабловска ТТ канализација.  
На територији општине Лапово постоје две базне станице мобилне телефоније: једна МТС 
оператера, друга ВИП. 
Постоји један објект поште: 34220 Лапово 
Постоје 2 инсталирана шалтера. Оба су аутоматизована и стално активна (пошта 34220 
Лапово). 
Током 2007/2008. године урађена је реконструкција постојеће ТТ мреже и изграђена нова чиме 
би требало да се реше проблеми напајања претплатника са територије општине Лапово. 
Приоритетним пословима сматрају се даља проширења мреже и увођење нових услуга, пре 
свега АДСЛ-а и телевизије. 
Мобилна телефонија Србије на овом подручју има четири преферентне зоне за изградњу базних 
станица, а оператер Теленор девет. 
Актуелна је могућност изградње Прерадног центра који би опслуживао радне јединице Краљево, 
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Јагодину, Крушевац и Крагујевац. На овом месту би поменуте радне јединице преузимале 
пошиљке из Главног поштанског центра Београд. Адекватна површина објекта предвиђеног за 
овај центар износи 600м2, док би простор за утовар и истовар требало да заузима 800м2. 
Центар би се налазио на самом излазу са ауто-пута, наспрам Мотела Кошута. 
Укупан број становника, 7550, опслужује ЈПМ 34220 Лапово, са тројицом достављача, обзиром 
да су раније тај исти број становника опслуживали петорица достављача и  да су постојале 2 
јединице ЈПМ 34220, 34221 и истурени шалтер 34223 (Лапово Село), постоји незадовољство 
становништва јер није адекватно опслужено због недостатка радника. Оперативни ниво 
пословања поште, тренутно је на високом нивоу. 
Претплатници на подручју општине Лапово напајају се телефонским прикључцима са више 
дигиталних телефонских централа. Број инсталисаних прикључака на овим централама је преко 
5000. Окабин развоја телекомуникационе мреже, планирана је децентрализација постојеће 
мреже са преко 20 нових уређаја који би омогућили коришћење широкопојасних услуга.  
Активности на децетрализацији телекомуникационе мреже подразумевају реконструкцију и 
проширење постојећих капацитета. На предметном подручју постоји изграђена кабловска ТТ 
канализација. Такође, у функцији су и две базне станице мобилне телефоније оператера 
Телеком Србија. 

 

Просторно планирање 
Општина Лапово има донет Просторни план за подручје општине, објављен у Службеном 
гласнику Општине Лапово бр. 8/11. 
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Људски ресурси и тржиште рада 
 

Запосленост 
Обрађени статистички подаци који се 
односе на 5 посматраних година, од 2011. 
до 2015. године, показују непрекидно 
умањење броја запослених лица општине 
Лапово. На крају посматраног периода 2015. 
године, општина Лапово је имала 1.574 
регистрованих запослених особа, што је, у 
односу на 2014. годину, представљало 
умањење за 8%, односно 11,5 % у односу 
на почетак посматраног периода. 
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Ово умањење броја запослених општине Лапово последица је неактивности друштвених 
система који су, у фази приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног 
дела радне снаге. 

 

Запосленост – Структура 
 

Година Укупно 

Запослени у 
правним лицима 

(привредна 
друштва, предузећа, 
установе, задруге и 
друге организације) 

Приватни 
предузетници 

(лица која 
самостално 

обављају 
делатност) и 

запослени код 
њих 

Регистровани 
индивидуални 

пољоприв 
редници 

Број запослених на 1000 
становника 

Укупно 

Запослени у 
правним лицима  

(привредна 
друштва, 

предузећа, 
установе, задруге и 
друге организације) 

2011. 1779 1446 333   430  177 

2012. 1330 1330   231 172 133 

2013. 1703 1318 385   223 172 

2014. 1714 1305 409   227 173 

2015. 1574 1176 357 41 211 158 
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Запосленост по секторима делатности 
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2011. 1444 1 1 431 0 79 7 90 543 15 0 5 0 10 37 29 96 89 9 2 

2012. 1328 1 1 352 0 83 7 85 529 7 0 5 0 13 25 28 89 93 8 2 

2013. 1318 7 1 317 0 88 8 78 541 0 5 5 0 15 24 31 94 94 7 3 

2014. 1306 15 1 324 0 84 8 87 511 0 6 4 0 14 30 33 92 86 7 4 

2015. 1530 10 0 502 10 80 13 245 328 37 2 5 0 32 10 54 79 98 10 15 
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Незапосленост 
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Извор: Републички завод за статистику 
 

Статистички подаци говоре да се након 2000. године број незапослених лица општине Лапово  
увећавао, закључно са 2006. годином. У периоду од 2006. до 2010. године долази до опадања 
броја незапослених лица. Међутим, од 2010. године овај број почиње да расте. 
Пораст броја незапослених лица последица је неактивности друштвених система, који су, у фази 
приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела радне снаге (пре 
свега у сектору саобраћаја). 

 

Структура незапослености 
 

Година Укупно 

Први пут траже 
запослење 

Без квалификација Жене 

свега % svega % svega % 

2001.  794 588 74,06 307 38,66 502 63,22 

2002. 961 707 73,57 342 35,59 604 62,85 

2003. 1.112 780 70,14 413 37,14 661 59,44 

2004. 1.045 702 37,18 366 35,02 614 58,76 

2005. 1.136 692 60,92 405 35,65 649 57,13 

2006. 1.267 746 58,88 469 37,02 736 58,09 

2007. 1.132 647 57,16 419 37,01 689 60,87 

2008. 1.094 565 51,65 415 37,93 662 60,51 

2009. 1.025 469 45,76 338 32,98 652 63,61 

2010. 969 346 35,71 314 32,40 511 52,73 

2011. 1.001 380 37,96 339 33,87 510 50,95 

2012. 1.101 393 35,69 357 32,43 576 52,32 

2013. 1.087 391 35,97 354 32,57 544 50,00 

2014. 1.112 372 33,45 362 32,55 604 54,32 

2015 1,051 358 34,10 336 32,0 577 54,9 

                                                                                Извор: Републички завод за статистику         43 
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Током читавог посматраног периода, у структури незапосленог становништва, највећи удео 
имају незапослена лица која први пут траже посао. Учешће ове групације у укупном броју 
незапослених лица општине је расло да би од 2006. године почело да опада, тако да је у 2015. 
години износило 34,1,% незапослених лица. Учешће лица без квалификација у укупном броју 
незапослених лица током посматраног периода је варирало, износећи 32 % у 2015. години. у 
посматраном периоду варирао је и број незапослене женске популације. Учешће женске 
популације у укупном броју незапослених лица општине Лапово током посматраног периода 
било је изнад 50%, а по последњим подацима, за 2015. годину износило је 54,9%. 

 
Старосна структура незапослених на крају 2015. године 
 
 

Посматрајући старосну структуру незапослених лица општине Лапово уочавамо да највеће 
учешће остварује групација становништва преко 50 година старости – 28,95% свих 
регистрованих незапослених лица општине. Незнатно мање учешће остварују и групације 
између 20. и 29. година (25,35%), односно између 40. и 49. година (21,55%). Занимљив је и 
индикативан податак о учешћу незапослених лица од 15. до 19. године старости у укупном броју 
незапослених лица општине -  2,87%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.87%

25.35%

21.28%21.55%

28.95%
15-19 god.

20-29 god.

30-39 god.

40-49 god.

50 i više god.



  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 45 

Економија 
 
 
Просечна зарада 

 Просечна зарада 

Година 
На крају године 

(EUR) 

Ниво у односу 
на Републику 

Србију 

2007 254,09 350,49 

2008 293,67 369,59 

2009 253,65 320,56 

2010 255,69 323,31 

2011 286,97 363,05 

2012 269,90 404,73 

2013 313,59 383,35 

2014 313,55 368,32 

2015 295,48 347,63 

 
Економска размена са иностранством (у америчким доларима) 

Година Увоз Извоз 

              2011       17.521.765         14.449.668 

              2012       21.612.646         23.298.294 

              2013       20.482.932         21.698.098 

              2014       23.924.382         26.823.518 

              2015       27.879.314         20.392.273 

 
 
Економска размена са иностранством по робним групама (у америчким доларима) 
 

УВОЗ 

Назив 2011 2012 2013 2014 2015 

Хартија и картон; производи од 
хартије 7.267.962 8.478.857 9.072.818 10.327.885 472.003 

Пластичне масе и производи од 
пластичних маса 6.146.963 8.104.873 7.566.344 7.601.968 275.476 

Котлови, машине и уређаји, 
реактори и сл. 2.598.591 395.124 568.951 387.108 164.280 

Дрво и производи од дрвета; 
дрвени угаљ 885.214 3.584.671 1.932.772 4.180.787 18.762.215 

Производи хемијске индустрије 
разни 187.411 100.672 34.656 53.734 2.407 

Алати, ножеви, кашике, виљушке 
и делови 152.652 163.006 128.735 97.268 4.252 
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Машине електричне и опрема; 
делови и сл. 91.120 365.287 495.048 348.033 35.766 

Производи од гвожђа и челика  52.016 74.387 84.178 393.072 9.089 

Етерична уља; производи 
козметички, тоалетни и сл. 25.224 21.065 14.911 37.365 49.255 

Бакар и производи од бакра 25.020 38.679 25.002 23.525  

Каучук и производи од каучука и 
гуме 20.047 19.290 3.056 29.506  

Производи разни 12.714 5.843 3.075 2.378  

Одећа и прибор осим плетених 11.198   4.803  

Возила друмска; прибор и делови 11.024 26.277 20.733 32.656  

Производи од камена, гипса, 
цемента и сл. 7.107 462 16.350 34.605 15.449 

Апарати мерни, контролни, 
прецизни и сл. 5.977 5.137 92.516 6.914  

Одећа и прибор, плетени или 
кукичани 4.115   2.003  

Књиге штампане, новине, слике и 
сл.; планови и рукописи 4.074 12.242 105.047 45.400 358.911 

Производи од простих метала, 
разни 3.905  1.239 32.471  

Сапун, органска површинска 
активна средства и слично 3.274 163.096 65.372 130.679 147.426 

Материје беланчевинасте; 
скробови; лепкови; ензими 2.559 7.405 8.499 7.261  

Стакло и производи 855 370   1.243 

Вата, филц; канапи, ужад, 
конопци и сл. 783   5.345  

Шешири, капе и остале покривке 502     

Со; сумпор; земља и камен; гипс; 
креч и цемент 444 2.763 7.743   

Производи од коже, седларски и 
сарачки производи 387     

Намештај, постељина; зграде 
монтажне 344 338 1.580 1.652 2.345 

Алуминијум и производи од 
алуминијума 241 494 3.354  62.109 

Екстракти за штављење или 
бојење; танини и слично 42    390 

Тканине специјалне, таписерије, 
вез и сл.  12.300    

Минерална горива, уља и 
воскови, битуменозне материје  10.531 26.896 16.108  
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Гвожђе и челик  9.480 141.383 66.540 2.272 

Памук  7.574    

Метали прости, остали и 
производи  985    

Возила шинска, механичка, 
сигнална опрема и др.  827    

Производи керамички  610 551 15.481  

Пића, алкохоли и сирће  1   10.597 

Производи хемијски и органски   39.841 38.709  

Ђубрива   22.282 502  

Какао, производи од какаоа     1.237 

Шелак, гуме, смоле, и остали 
биљни сокови и екстрати     466 

Играчке, реквизити за игре и 
делови     11.085 

Екстрати за штављење или 
бојење тканина и слично     390 

Производи готових од текстила 
остали    624  

УКУПНО 17.521.765 21.612.646 20.482.932 23.924.382 20.388.663 

 
ИЗВОЗ 

Назив 2011 2012 2013 2014 2015 

Хартија и картон; производи од 
хартије 7.267.962 334.566 301.646 380.120 472.003 

Пластичне масе и производи од 
пластичних маса 6.146.963 441.402 416.344 364.945 275.476 

Котлови, машине и уређаји, 
реактори и сл. 2.598.591 629.768 144.383 19.008 164.280 

Дрво и производи од дрвета; 
дрвени угаљ 885.214 20.412.502 19.368.599 24.762.123 18.762.215 

Производи хемијске индустрије 
разни 187.411         

Алати, ножеви, кашике, виљушке 
и делови 152.652 808   302 4.252 

Машине електричне и опрема; 
делови и сл. 91.120 179.730 539.381 354.637 35.766 

Производи од гвожђа и челика  52.016 7.510 10.155 44.681 9.089 

Етерична уља; производи 
козметички, тоалетни и сл. 25.224 51.321 19.167 72.023 49.255 

Бакар и производи од бакра 25.020   12.906 3.029   

Каучук и производи од каучука и 
гуме 20.047         
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Производи разни 12.714 50 112 12   

Одећа и прибор осим плетених 11.198         

Возила друмска; прибор и делови 11.024 33.349       

Производи од камена, гипса, 
цемента и сл. 7.107 11.319 3.574 8.493 15.449 

Апарати мерни, контролни, 
прецизни и сл. 5.977   2.353     

Одећа и прибор, плетени или 
кукичани 4.115         

Књиге штампане, новине, слике и 
сл.; планови и рукописи 4.074 955.020 543.926 446.383 358.911 

Производи од простих метала, 
разни 3.905         

Сапун, органска површинска 
активна средства и слично 3.274 80.639 53.245 159.925 147.426 

Материје беланчевинасте; 
скробови; лепкови; ензими 2.559 82       

Стакло и производи 855 3.291 32.293   1.243 

Вата, филц; канапи, ужад, 
конопци и сл. 783         

Шешири, капе и остале покривке 502         

Со; сумпор; земља и камен; гипс; 
креч и цемент 444 38 6.948     

Производи од коже, седларски и 
сарачки производи 387         

Намештај, постељина; зграде 
монтажне 344 13.212 4.746 4.894 2.345 

Алуминијум и производи од 
алуминијума 241 126.678 221.642 136.487 62.109 

Екстракти за штављење или 
бојење; танини и слично 42       390 

Гвожђе и челик   4.979 2.634 50.315 2.272 

Пића, алкохоли и сирће   4.656 4.960 5.384 10.597 

Производи хемијски и органски   2.966 1.597   2.407 

Играчке, реквизити за игре и 
делови 

  2.187 6.795 10.048 11.085 

Целулоза, дрвна, отпаци и 
остаци од хартије и картона 

  1.660       

Шелак, гуме, смоле, и остали 
биљни сокови и екстрати 

  562 355 709 466 

Производи керамички     337     

Какао, производи од какаоа         1.237 

УКУПНО 17.521.765 23.298.295 21.698.098 26.823.518 20.388.273 
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Економска размена са иностранством по земљама  (у америчким доларима) 

                        

  УВОЗ                                       

Земља 2011 2012 2013 2014 2015 

Пољска 6.645.120 7.537.964 7.943.095 9.457.209 5.537.031 

Румунија 4.645.067 7.154.503 6.467.046 8.099.120 4.833.323 

Словачка 2.536.660 284.852 813.152 207.711 131.039 

Бугарска 899.920 508.326 572.069 934.463 1.323.913 

Словенија 773.278 303.996 187.994 4.725 151.972 

Мађарска 554.288 1.172.121 590.341 912.615 927.231 

Чешка Република 353.662 758.368 794.836 1.305.707 1.949.124 

Хрватска 347.822 1.673.153 728.391 1.051.291 1.917.280 

Немачка 338.269 1.327.092 1.349.013 1.045.421 3.378.332 

Аустрија 118.157 225.241 194.724 194.682 1.260.759 

Француска 90.693 179.291 44.343 226.542 92.372 

Црна Гора 60.735 212.369 350.113 146.178 256.176 

Италија 55.262 37.961 198.064 55.051 975.749 

Турска 46.644 0 0 42.440 140.597 

Белгија 39.155 83.755 79.155 61.935 73.215 

Швајцарска 10.974 5.940 14.531 34.585 7.350 

Велика Британија 6.059 0 12.139   1.101 

Холандија   139.235 0   0 

Босна и Херцеговина   8.479 5.390 3.734 31.567 

Шведска     138.536   14.045 

Шпанија         4.786.849 

Кина       72.765 68.727 

Финска         15.350 

Сиера Леона         3.412 

Македонија       18.410 2.800 

Данска       44.824   

САД       3.489   

Тајван, Кинеска 
провинција       

1.485 
  

УКУПНО 17.521.765 21.612646 20.482.932 23.924.382 27.879.314 
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  ИЗВОЗ                                                                (у америчким доларима)  

Земља 2011 2012 2013 2014 2015 

Косово 3.808.699 4.407.539 5.071.349 6.487.524 5.838.965 

Македонија 2.050.525 2.428.037 2.953.001 3.179.858 2.983.521 

Италија 1.504.359 3.055.829 3.030.715 5.820.427 5.594.507 

Tурска 1.388.756 3.672.030 741.967     

Албанија 1.088.654 2.365.618 2.143.278 1.566.223 1.068.276 

Холандија 1.002.560 907.375 488.865 343.000 328.934 

Црна Гора 854.531 241.353 298.106 1.473.219 1.266.058 

Бугарска 600.834 1.480.823 770.013 175.680 4.749 

Украјина 446.021 1.327.048 85.338     

Босна и 
Херцеговина 

413.580 1.255.319 3.035,.11 4.012.561 2.441.626 

Грчка 407.919 461.503 385.886 91.880   

Хрватска 339.370 161.279 779.771 1.307.089 233.769 

Пољска 131.800 31.099 353.220 18.031 6.429 

Француска 113.627 96.300 258.590 184.860 42.494 

Руска федерација 85.791 115.566 18.022     

Аустрија 51.761 5.319 2.286 2.821   

Швајцарска 39.514 48.844 10.369   57.841 

Чешка Република 35.868 0 0 33.992 2.501 

Белгија 30.020 24.553 29.871   20.338 

Немачка 28.025 494.212 829.226 554.677 309.890 

Словенија 25.139 57.969 25.726 33.994 22.682 

Велика Британија 1.581 0 4.440 4.415 3.261 

Шведска 734 0 0     

Данска 0 535.075 0     

Белорусија   122.455 0     

Румунија   3.149 2.856 2.016 134.953 

Словачка     217.204 898.248   

Мађарска     132.758 633.003 26.749 

САД     29.930   4.730 

Ukupno 14.449.668 23.298.294 21.698.098 26.823.518 20.392.273 
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Економска размена са иностранством по секторима делатности (у милионима динара) 
 

Назив групе/сектора 
2011 2012 2013 2014 2015 

Увоз Извоз Увоз Извоз Увоз Извоз Увоз Извоз Увоз Извоз 

Непознати подсектор 2,736 2,378 4,687 6,478 214,742 8,585 3,641 0 173,124 1,641 

Шумарство 0 0 9,427 0 178,062 763 16,592 0 15,370 761 

Вађење енергетских сировина 0 0 1,904 0 3,991 0 3,734 0     

Вађење осталих сировина и материјала 444 0 15 38 0 0 0 0     

Производња прехрамбених производа, 
пића 

0 8,650 1 4,656 0 4,960 0 5,384 0 11,834 

Производња текстила и текстилних 
производа 

16,781 58 19,874 0 0 0 12,775 0 845 0 

Прерада дрвета и производи од дрвета 885,214 12,266,260 3,575,244 20,412,502 1,547,711 19,367,836 4,164,195 24,762,123 4,102,659 18,761,454 

Производња целулозе, папира и 
производа 

7,272,036 1,524,594 8,491,099 1,288,381 9,177,865 845,572 10,372,907 826,503 8,078,484 830,914 

Производња кокса, деривата нафте и 
нукл. 

0 0 8,612 0 22,905 0 12,374 0 0 0 

Производња хемикалија, хемијских 
производа 

5,386,843 119,210 7,779,501 130,297 7,430,550 72,855 7,464,002 232,657 5,094,970 199,944 

Производња производа од гуме и 
производ 

998,677 245,852 636,900 441,402 324,411 416,216 397,566 364,945 233,313 275,476 

Производња производа од осталих 
неметала 

7,962 11,582 1,747 14,610 19,108 36,204 88,242 8,493 79,625 16,692 

Производња основних метала и 
стандардни 

233,834 160,856 296,644 139,975 388,723 247,337 615,382 234,814 1,330,158 77,722 

Производња машина и уређаја, на другом 2,597,586 89,633 394,087 629,768 573,286 151,486 378,511 19,008 8,081,809 164,280 

Производња електричних и оптичких 
уређаја 

94,248 3,888 359,772 179,730 575,991 534,631 356,304 354,637 676,738 34,125 

Производња саобраћајних средстава 11,024 0 26,277 33,349 20,932 0 34,101 0 9,694 0 

Активности у вези са некретнинама 0 0 0 0 0 0 378 0 0 0 

Прерађивачка индустрија, на другом мест 14,380 16,707 6,855 17,109 4,655 11,653 3,678 14,954 2,525 13,430 
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Привредни субјекти 
 
Предузећа 
 
Преглед броја предузећа према величини 

Мала Средња Велика 

44 5 3 

 

84.62%

9.62%
5.77%

Mало предузеће

Средње предузеће

Велико предузеће

 
 
Преглед броја предузећа по облику организовања 

ДОО АД ОД Остали облици 

51  1 1 

 
 
Преглед броја предузећа према делатности 

Пољопривреда, 
шумарство и 
водопривреда 

4 

Прерађивчка индустрија 20 

Тговина на велико и 
мало, оправка 

15 

Саобраћај, складиштење 
и везе 

5 

Остали сектори 9 

 
 
 
 

52 
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7.55%

37.74%

28.30%

9.43%

16.98%

Пољопривреда, шумарство и

водопривреда

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало,

оправка

Саобраћај, складиштење и

везе

Остали сектори

 
 
Предузетници 
 
Преглед броја предузетника према делатности 

 
 
 

22.49%

36.84%7.66%

33.01%

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало,

оправка

Саобраћај, складиштење и

везе

Остали сектори

 
У општини Лапово имамо 34 % предузетника који се баве угоститељком делатношћу. 
Издваја се занимљиви куриозитет, пословима рачуноводства и консултантским услугама 
се бави укупно 22% односно 15 предузетника, што може представљати подршку у 
процесу привлачења инвестиција. 
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Радње 
 
Према подацима Агенције за привредне регистре, постоји 209 радњи у Општини Лапово 
на крају 2016. године. Готово 40% ових радњи бави се трговином, док у оквиру 
прерађивачке индустрије 22% радњи. 

 
 

Преглед броја радњи разврстаних у 
осталим областима 

Фризери и козметичари 10 

Грађевинари 7 

Угоститељи 23 

Припрема за штампу 2 

Рачуноводствене и 
консултантске услуге 

15 

Остали 12 

 
 
Преглед броја радњи према делатности 

 

12.66%

21.52%

29.11%
2.53%

18.99%

15.19%

Фризери и козметичари

Грађевинари

Угоститељи

Припрема за штампу

Рачуноводствене и

консултантске агенције

Остали
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Велики привредни системи 
 
Преглед великих привредних система – носилаца некадашњег привредног развоја 

Назив Делатност Број запослених 

ГИК 1. мај Грађевинарство 700 

Партизан Трговина 180 

ПИК Лапово Пољопривреда 60 

Железница Саобраћај 1.400 

                                                                                  Извор: Локална самоуправа 
 

ГИК 1. мај, својевремено цењено и познато име у области грађевинске индустрије на 
просторима некадашње Југославије. Бавило се експлоатацијом, прерадом шљунка и 
песка, производњом префабрикованих бетонских елемената, изградњом станова и других 
објеката у индустријском систему градње, користећи, при том, савремену опрему и 
актуелне препоруке технолога. 
У процесу транзиционих промена ГИК 1. мај приватизован је 2006. године јавном аукцијом 
(70:30). Већински власник постала је Аутовојводина из Новог Сада. Фирма сада послује 
под називом ГИК а.д. 1.мај Лапово. Овакво стање у фирми последица је неспремности за 
транзиционе промене. Потенцијали могућег развоја огледају се у инсталисаним 
производним капацитетима који ће, оживљавањем грађевинарства у Србији, тек доћи до 
изражаја. Од 18.10.2016. године постављен је стечајни управник. Сада ГИК 1. мај 
запошљава 32 радника. 
ТП Партизан бавило се трговином на велико и мало у својим продајно - складишним 
објектима (робна кућа, пословно-дистрибутивни центар са индустријским колосеком и 
друмском саобраћајницом, 2 стоваришта грађевинског материјала, стовариште 
пољопривредне механизације, 2 бензинске пумпе и ланац малопродајних објеката). У 
процесу транзиционих промена ТП Партизан је приватизован 2003. године јавном 
аукцијом (70:30). Нови власник је ТП Морава Крагујевац, а предузеће послује под називон 
Морава пром а.д. Лапово. И овде се уочава неспремност за транзиционе промене која је 
узроковала лоше стање у предузећу. Могући потенцијали развоја огледају се у постојећим 
продајним капацитетима. Сада Морава пром запошљава 72 радника. 
ПИК Лапово се бавио сопственом пољопривредном производњом (ратарство, 
сточарство, млин, фарма за тов, кланица, кооперација са ветеринарском службом, 
трговина, угоститељство, зоотехничка служба, машински парк). ПИК Лапово пословало је 
као правно лице, које, као и задругарство у Србији, доживљава општи крах те је 
целокупна имовина, заједно са производно-пословним објектима, распродата судским 
путем. Ово предузеће је у стечајном поступку. 
Железница – Железнички саобраћај се обавља преко лаповског железничког чвора који 
сачињавају 3 железничке станице (две путничке и једна ранжирна). У оквиру Железнице 
постоје: секција за вучу возова, ЗОВС - за одржавање вучених и вучних средстава, ТКС  
техничко-колска служба, ЗОП - одржавање пруге, деонице за слабе и јаке струје, деонице 
за сигнално-сигурносна постројења, нега кола, железнички ресторан и амбуланта. Процес 
приватизације директно је повезан са променама у ЈП Железнице Србије Београд. Сада 
је доста смањен број радника. 
Поред побројаних предузећа, носиоци некадашњег привредног развоја Лапова су: 
Пољотехна, Универзал, Воћар, Крајинавино и Феротекс. 
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Преглед најзначајнијих МСП 

Назив Делатност Број запослених 

Колор Прес Графичка 101 

Сани Хемијско-техничка 24 

Алфа Нова Графичко-техничка 65 

Сомил Хемијско-техничка 10 

Фит Степ Хемијско-техничка 30 

9. октобар Хемијско-техничка 13 

Ролпак Хемијско-техничка 10 

A.С.A. 
Скупљање отпада који 

није опасан 
36 

Куч Компани Узгој музних крава 11 

Морава Пром 

Остала трговина на 
мало у 

неспецијализованим 
продавницама 

72 

Кроно Спан 
Производња фурнира 

и плоча од дрвета 
150 

                                                                                 Извор: Локална самоуправа 

 
 
 
Предузећа  у процесу приватизације 

Назив Делатност Број запослених Модел приватизације 

Партизан - Морава АД, 
Лапово 

Остала тговина на 
мало у 
неспецијализованим 
продавницама 

           106 Метода јавне аукције 

ВС Лапово, Лапово 
Ветеринарска 
делатност 

             6 Метода јавне аукције 

ГИК 1. мај ДД, Лапово 

Производња 
производа од бетона 
намењених за 
грађевинарство 

            327 Метода јавне аукције 

Извор: Агенција за приватизацију 
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Преглед приватизованих предузећа 

Назив Делатност 
Број 

запослених 
Moдел приватизације 

Година 
приватизације 

Партизан - 
Морава АД, 
Лапово 

Остала тговина на 
мало у 
неспецијализованим 
продавницама 

          106 Метода јавне аукције 2.12.2003. године 

ВС Лапово, 
Лапово 

Ветеринарска 
делатност 

             6 Метода јавне аукције 9.12.2008. године 

ГИК 1. мај ДД, 
Лапово 

Производња 
производа од 
бетона намењених 
за грађевинарство 

            327 Метода јавне аукције 19.09.2006. године 

Извор: Агенција за приватизацију 

 

 

Преглед предузећа у стечају 

Назив Делатност Метод 

ПИК ЛАПОВО 
Прерада и 
конзервирање 
меса 

Пред Привредним 
судом у Крагујевцу 
води се стечајни 
поступак 

1. мај ГИК 

Производња 
производа од 
бетона намењених 
за грађевинарство 

Стечајни управник 
постављен почев 
од 18.10.2016. 
године 

                                                        Извор: Агенција за приватизацију 

 
 
 
Стране директне инвестиције у општини 
 
Преглед страних директних инвестиција (СДИ) у општини (у еврима) 

Земља инвеститора СДИ у опреми СДИ у новцу СДИ укупно 

Аустрија  380.000.000  € 380.000.000  € 

Бугарска  150.000  € 150.000 € 
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Преглед СДИ по секторима (у еврима)  

Сектор привреде СДИ у опреми СДИ у новцу СДИ укупно 

Пољопривреда, 
шумарство и 
водопривреда 

   

Рибарство    

Вађење руда и камена     

Прерађивачка 
индустрија 

         380.000.000  €          380.000.000  € 

Производња ел. 
енергије, гаса и воде 

   

Грађевинарство    

Трговина на велико и 
мало, оправка 

   

Хотели и ресторани    

Саобраћај, складиштење 
и везе 

            150.000  €  150.000  € 

Финансијске институције    

Послови са 
некретнинама, 
изнајмљивање 

   

Делатност државних 
органа 

   

Образовање    

Здравство и социјална 
заштита 

   

 

Листа СДИ у општини (у еврима) 

Компанија Држава Сектор 
Врста 

инвестиције 
Износ 

инвестиције 

Kronospan Аустрија Дрвна индустрија Гринфилд 
300 мил. $ / 195 
мил. € 

Asa Аустрија Прерада сек сир. Гринфилд 35 мил. € 

Prose Аустрија/Немачка 
Машинска 
индустрија 

Гринфилд 150 мил € 

OMV Аустрија Трговина Гринфилд  

DV OIL Бугарска Саобраћај Гринфилд 150 хиљ. € 
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Преглед подстицајних мера које је одредила општина иностраним инвеститорима 

- Ослобођење од једнократних такси за уређење грађевинског земљишта 
- Ослобођење од такси на истицање фирме и коришћење грађевинског земљишта 

на период од 10 година 

 

 
Преглед локација одређених за инвестирање 

Локација Намена Власник Површина 

Индустријска зона – 
радна зона 1 

Фабрика за прераду 
дрвета 

“Kronospan” 50 ha 

Врбак 
Прерада секундарних 
сировина 

Општина 21 ha 

Индустријска зона – 
радна зона 2 

Производња 
грађевинских машина 

“Wacker Neuson” 32 ha 

Ауто пут 
Трговина нафтним 
дериватима 

“OMV” 12 ha 

Ауто пут Сабраћај “DV OIL” 5 ha 

Индустријска зона – 
радна зона 4 

Приватно власништво 
Приватно власништво 

80 ha 

Индустријска зона – 
радна зона 3 

Приватно власништво Приватно власништво 304 ha 

 

Индустријска зона – 
радна зона 2 

Приватно власништво Приватно власништво 
3.8 ha 

Индустријска зона – 
радна зона 1 

Приватно власништво Приватно власништво 
124.50 ha 

Листа усвојених урбанистичких планова са називом који се односе на индустријске 
зоне: 

 

Ступањем на снагу овог плана, остају на снази следећи урбанистички планови: 

– План детаљне регулације Комунално Санитарна депонија „Врбак“ у Лапову 
(Службени гласник Општине Лапово Бр.6/07) 

– План детаљне регулације Тир Базе у Лапову (Службени гласник Општине 
Лапово Бр.3/08) 

– План детаљне регулације „Радна Зона 1 – Друга фаза“ у Лапову (Службени 
гласник Општине Лапово Бр.5/09) 

– План детаљне регулације „Део градског центра у Његошевој улици у Лапову“ 
(Службени гласник Општине Лапово Бр.1/10) 

– План детаљне регулације „Комплекс станице за снабдевање горивом ТрансКоп – 
Жабари у Лапову“ (Службени гласник Општине Лапово Бр.3/11) 
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Пољопривреда 
 

   Општина Лапово смештена је у средишњем делу тока Велике Мораве, између њених притока 
река Раче и Лепенице. Инундациона раван Велике Мораве, просечне висине 105 м, ширине 3-4 
км, захвата источни део територије општине Лапово и погодна је за производњу ратарских 
култура. Ниско побрђе општине представља крајњи изданак планине Рудник кога карактеришу 
ниске, распљоштене и благе косе међу којима су плитке долине текућих вода и суве јаруге. 
Оваква конфигурација терена, уз присуство осталих фактора, омогућује гајење разновсних 
воћарских култура. У педолошком саставу земљишта доминирају два типа: гајњача и алувијална 
земљишта. Гајњачом је покривено 45% територије лаповског атара, а јавља се у два облика: 
права (очувана) гајњача и гајњача у оподзољавању. Преосталих 55% земљишта чине 
алувијалне равни које се такође јављају у два облика: алувијум и алувијална смоница. Ово 
земљиште покрива средишњи и источни део општине. Територијом општине протичу три реке: 
Велика Морава, дужином од 12 км, Лепеница, дужином од 5 км и Рача, дужином од 7 км чије су 
долине погодне за развој пољопривредне производње. Поред ових река, на територији општине 
Лапово заступљене су и подземне воде. Сектор пољопривреде, у укупном народном дохотку 
општине, остварује учешће веће од свих сектора - 2005. године 34,6% укупног народног дохотка 
општине. Пољопривредом се бави око 6000 становника ове општине. Пољопривреда општине 
Лапово интензивног је типа и, у највећој мери, обавља се, у приватним газдинствима. 

 
Ресурси 
 
Пољопривредна површина 
 

Број 
газдинстава 

Коришћено 
пољопривредно 

земљиште 

Оранице и 
баште 

Стални 
засади 

Поврће, бостан, 
јагоде 

Крмно биље 
Индустријско 

биље 

710 1950 1798 86 9 324  

Извор: Републички завод за статистику 
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Укупна пољопривредна површина општине Лапово износи 4.535 ха. Од ове површине, 
98,7% налази се у приватном власништву. У структури пољопривредног земљишта 
општине најдоминатније су оранице и баште које покривају 1798 ха, односно 92,2% укупне 
коришћене пољопривредне површине. Под воћњацима и виноградима је око 86 ха, 
односно 4,4%, док је под повртним културама свега 9 ха, односно 0,46% од укупно 
коришћеног земљишта. Индустријског биља, према званичним статистичким подацима, 
нема на територији општине Лапово. 
 
Пољопривредна газдинства 

 
Регистрована пољопривредна домаћинства у општини 

Година Активна Пасивна Укупно 

2011 240 2 242 

2012 290 2 292 

2013 310 4 314 

2014 330 4 334 

2015 350 4 354 

  Извор: Републички завод за статистику 
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Према подацима Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде на територији 
општине Лапово, почетком 2011. године, било је регистровано 240 активних пољопривредних 
газдинстава, да би се током наредних година тај број константно повећавао. На почетку 2015 
године, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава повећао на 350.  
Пољопривредни произвођачи се одлучују за регистрацију својих газдинстава, пре свега ради 
остваривања права на подршку сточарској производњи, махом говедарству и воћарству. Видови 
подршке огледају се у остваривању права на премију за млеко, добијању регреса за квалитетна 
приплодна грла (првотелке), подстицајима за набавку товне јунади и подизању вишегодишњих 
засада. Треба напоменути да је регистрација пољопривредних газдинстава постала израженија 
од 2006. године, те и да се јавила као последица логистичке подршке локалне самоуправе у 
промовисању предности регистрације. Један од разлога регистрације била је и могућност 
аплицирања за кредитна средства Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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Пољопривредно становништво 
 
Однос урбаног и руралног становништва по попису из 2011. године 
 

Општина Укупно Урбано Рурално Рурално (%) 

Лапово 7837 7.367 470 6 

                                                                    Извор: Републички завод за статистику 
 
Општина Лапово има Лапово варош и Лапово село, при чему се доминантан део 
становништва налази у Лапово вароши и то у проценту од 94%, док је незнатан број 
становника у руралним областима општине. 
 
 

Пољопривредна производња 
 
Ратарство 
 
Производња жита је најзаступљенији вид примарне ратарске производње у општини 
Лапово, што говори о скромним економским могућностима фармера и недостатку обртног 
капиталу. Кукуруз најбоље успева у алувијалним равнима река, Велике Мораве, Раче и 
Лепенице, пшеница на оцедитијим теренима. Повољни климатски и земљишни услови су 
довели до значајне производње кукуруза и пшенице која је утицала у великој мери и на 
развој сточарства на територији општине Лапово. Ратарска производња опредељена је 
минималним улагањима и производњом жита за сопствене потребе. Ретки су примери 
примене потпуних агротехничких мера, али су исто тако и потврда да се њиховом 
применом могу постићи веома високи приноси. 
 
 
Производња жита у општини према попису пољопривреде из 2012. године 

Врста 
производње 

Пшеница и 
крупник 

Раж Јечам Овас Кукуруз за 
зрно 

Остала 
жита за 

зрно 

Жита 
укупно 

Врста 
газдинства 

ha 
Број 
газд. ha 

Број 
газд. ha 

Број 
газд. ha 

Број 
газд. ha 

Број 
газд. ha 

Број 
газд. ha 

Број 
газд. 

Укупно 619  6  114  36  672  5  1.452 642 

Породично 
газдинство 

619  6  114  36  672  5  1.452 642 

Правно лице - - - - - - - - - - - - - - 

Предузетник - - - - - - - - - - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику 
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Пшеница
42 ,63%

Раж 
0 ,41%

Јечам
7 ,85%

Овас
2 ,48%

Кукуруз за зрно
46 ,28%Остала жита за зрно

0 ,34%

 
У структури ратарских култура у односу на укупне засејане површине доминирају кукуруз за зрно 
(46.28%) и пшеница (42.63%), док се јечам и овас сеју на знатно мањим површинама. Јечам 
заузима 7.85% а овас 2.48% од укупних засејаних површина ратарским културама. Раж је у 2012. 
години засејало само неколико газдинстава на укупној површини од око 6 ха, док остала жита 
зузимају 0.34% површина под ратарским културама. 

 
 
Преглед производње пшенице и кукуруза у периоду од 2011 - 2013. године 

Година 

Пшеница Кукуруз 
Укупан принос, тона Просечан принос, кг Укупан принос, тона Просечан принос, кг 
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2011. 2.570 - 2.570 - 4.150 10.300 - 10.300 - 15.300 

2012. 2.568 - 2.568 - 4.145 10.250 - 10.250 - 15.250 

2013. 2.620 - 2.620 - 4.200 10.500 - 10.500 - 15.400 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
Производња пшенице 
 
     Пшеница се гаји на површини од око 450 хектара. Просечни приноси су изузетно 
нестабилни, али се може рећи да је просечан принос пшенице на десетогодишњем нивоу 
негде око 4 т/ха. 
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Просечан принос, кг

 
Производња кукуруза 
 
Кукуруз се гаји на површини од око 1.000 хектара. Просечни приноси варирају, зависно од 
агротрхнике и климатских прилика али се може рећи да је просечан принос зрна кукуруза 
око 7 т/ха. 
 

15150

15200

15250

15300

15350

15400

2011 2012 2013

 
 
 
Производња крмног биља 
 
Приноси крмног биља на територији општине у 2013. години 

Детелина Луцерка Ливаде Пашњаци 

принос принос принос принос 

Укупан (t) По хектару (kg) Укупан (t) По хектару (kg) Укупан (t) По хектару (kg) Укупан (t) По хектару (kg) 

1.656 8.000 525 10.000 145 6.000 12 4.000 

Извор: Републички завод за статистику 
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Производња крмног биља учествује са 
приближно 324 хa укупних засејаних 
површина. структури коришћених 
пољопривредних површина, а по 
заступљености је на другом месту, после 
жита. Ова производња пре свега директно 
зависи од стања и потреба сточног фонда. 
Детелина је најзаступљенија по количини 
производње која учествује са 70,83%, 
луцерка има принос од 525 т или 22,46% 
учешћа у укупној производњи крмног биља. 
Ливаде и пашњаци заједно имају посебан 
значај у овом виду производње и заступљени 
су са укупно 157 т приноса сена. 

Пашњаци
0 ,51%

Ливаде
6 ,20%

Луцерка
22 ,46%

Детелина
70 ,83%

 

 
 
 
Повртарство – производња повртног биља 
 
Принос пасуља и кромпира за период 2000 – 2013. године 

Година 

Пасуљ 1) Кромпир 1) 

принос принос 

Укупан, у тонама кг по хектару Укупан, у тонама кг по хектару 

2000. 34 914 381 7000 

2001. 57 1559 406 7309 

2002. 48 1692 926 17396 

2003. 48 1630 378 6944 

2004. 50 1643 372 7000 

2005. 60 2000 362 7098 

2006. 62 2107 365 7300 

2007. 36 1207 396 9000 

2008. 30 1000 660 15000 

2009. 32 1000 506 11000 

2010. 70 2393 307 7310 

2011. 79 2500 333 7400 

2012. 73 2464 356 7911 

2013. 28 806 528 11000 

1) Укључена је производња чистог усева и међуусева, а просечан принос за чист усев                                                                                                               
Извор: Републички завод за статистику 
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На плодним алувијалним равнима у долинама Велике Мораве, Лепенице и Раче владају 
повољни услови за развој повртарства, али су, на жалост, недовољно искоришћени, те се 
овај облик производње одвија на тек 0,4% коришћеног пољопривредног земљишта. 
Производња повртарских култура се најчешће одвија за подмиривање сопствених 
потреба. Присутна је, међутим, производња поврћа намењеног тржишту која се одвија у 
заштићеном простору - пластеницима.Најзначајније врсте повртарских култура које се гаје 
на територији општине јесу кромпир, купус, пасуљ, лук, парадајз. Површине под 
повртарским културама налазе се углавном око кућа и релативно су мале - до 5 ари. 
Извесне површине налазе се поред поменутих река и на њима доминира узгајање купуса, 
пре свега због олакшаног наводњавања. Кромпир је најзаступљенија повртарска култура 
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на пољопривредној површини општине Лапово. Увидом у приложене податке о приносу, 
можемо констатовати уједначеност приноса током посматраног периода изузев неколико 
година када је због повољних климатских услова принос био нешто виши од просечног 
приноса.  Производња пасуља у овом периоду бележи пораст укупног приноса изузев 
периода од 2007. до 2009. године када се уочава пад у приносу ове повртарске културе. У 
периоду од 2010 – 2012. године  је и највећи принос пасуља и креће се од 70 тона 
2010.године до 79 тона у 2011.години. У 2013. години је уочен значајан пад у производњи 
ове повртарске културе. 
 
Воћарство 
 
Број газдинстава према величини површине под воћем и бобичастим воћем, према попису из 2012. 

 

Укупно < 0.5 ha 0.5 ≤ hа < 1 1 ≤ hа < 2 2 ≤ ha < 5 5 ≤ ha < 10 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
 (ha) 

Број 
газд. 

Укупно 66 265 1.77 11 9.33 54 13.21 59  27.64 96 9.79 31 

Породично 
газдинство 63 264 1.77 11 9.33 54 13.21 59 24.64 95 9.79 31 

Правно лице 3 1 0 0 - - - - 3 1 0 - 

Предузетник - - - - - - - - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику 

Производња јабуке и шљиве 
 

На издашној територији општине Лапово, пре свега на њеним брежуљкастим деловима, постоје 
повољниуслови за гајење воћа. Гаје се готово све врсте континенталног средњеевропског воћа. 
У структури пољопривредног земљишта општине воћњаци учествују са 4,4%. 

 
Воћарство – производња јабука и шљива у периоду од 2000 – 2013. године 

 

Година 

Јабуке Шљиве 

Број родних 
стабала 

принос 
Број родних 

стабала 

принос 

Укупан, 
тона 

По једном 
стаблу, кг 

Укупан, 
тона 

По једном 
стаблу, кг 

2000. 5850 47 8,0 36000 205 5,7 

2001. 5850 44 7,5 36000 202 5,6 

2002. 6000 47 7,8 36000 205 5,7 

2003. 6200 49 7,9 35800 208 5,8 

2004. 6400 52 8,1 35800 208 5,8 

2005. 6500 53 8,2 35800 218 6,1 

2006. 6600 55 8,3 35600 224 6,3 

2007. 6600 79 12,0 35500 568 16 

2008. 6600 53 8 35500 426 12 

2009. 6600 119 18 35500 746 21 

2010. 6600 65 9,8 35500 291 8,2 

2011. 3.750 70 18,6 24.000 600 25 

2012. 3.750 75 20 24.000 562 23,4 

2013. 3.700 70 19 25.000 650 26 

Извор: Републички завод за статистику 
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На територији општине Лапово, према попису регистрованих пољопривредних 
газдинстава из 2012. године, постојало је 66 хектара различитог сортимента воћа. У 
последње 4 године, до првог квартала 2017. године засади под воћем су увећани за 35 
хектара, што представља повећање за око 55% за четири године. 
На територији општине формирано је удружење воћара “Црвени брег” чији чланови 
поседују 35 хектара под различитим воћним врстама, уз планирано проширење засада до 
краја године. Од воћних врста, најзаступљеније су крушке, шљиве и трешње а нешто 
мању површину заузимају малине, нектарине и остале воћне културе. 

 

 
 
Просечан принос јабуке по стаблу варира од године до године што указује на недостатак 
савремених засада и примену савремене технологије и агротехнике. Недостатак 
финансијских средстава за осавремењавање производње и недостатак складишних 
капацитета у великој мери утиче на подизање нових засада и озбиљнију производњу 
јабуке. До 2006. године просечан принос јабуке по стаблу је био на изузетно ниском 
нивоу, док се од 2006. године уочава приментан пораст просечног рода јабуке 
захваљујући савременом сортименту и примени агротехнике у пуном обиму. У 2013. 
години на 3700 стабала јабуке добијен је принос од 70 тона. Приметан је и пад у броју 
стабала јабуке са 6600 у 2010. години на само 3700 стабала у 2013. години, где се уочава 
пад од готово 30.5%. Од 2013. године започео је тренд у порасту броја стабала 
захваљујући мерама ликалне самоуправе кроз доделу садног материјала воћарима 
општине Лапово. 
 
Од воћарских култура узгајаних на територији општине, култура шљиве заузима водеће 
место. Шљива се углавном гаји у уређеним шљиварима, док су остале воћарске културе 
засађене расуто. Од сорти шљива најзаступљеније су “црвена ранка” и “пожегача”. Ова 
култура се већином користи за производњу ракије, а мање за друге видове прераде. 
Увидом у расположиве статистичке податке може се констатовати повећање укупне 
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производње културе шљиве током посматраног периода. Један од разлога вишегодишњег 
стагнирања до 2012. године и напуштања традиционалне воћарске производње је 
немогућност пласмана производа услед непостојања хладњача и капацитета за прераду 
воћа. Са  друге стране, ни постојеће тржиште садног материјала не испуњава високе 
захтеве савремене, интензтивне воћарске производње. 
 

 
 
Просечан принос шљиве је у 2013. години био 26 кг по стаблу, а најмање у 2001. години 
када је просечан принос достигао 5.6 кг по стаблу. У посматраном периоду уочавају се 
велике осцилације у просечном приносу шљиве. До 2006. године просечни приноси су 
били изузетно мали, док је у наредним годинама просечан принос знатно се побољшао. 
Да би се у наредном периоду избегли ови негативни трендови и појаве потребно је 
спровести низ едукација воћара са територије општине, осавремењавање механизације, 
увођење нових технологија и нових сортимената. Укупан број стабала шљиве је до 2013. 
године био у знатном паду у односу на 2000. годину 
 
За унапређење воћарске производње неопходна јеи  обнова засада новим, савременим 
сортиментом и интензивирање примене агротехничких мера. Могући правац 
диверсификације и развоја воћарства представља инвестирање у производњу јагодастог 
воћа (јагоде, малине и купине) и трешње, у новим, модерним засадима или заштићеном 
простору како би се искористиле предности ране производње и високе тржишне 
вредности. 
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Виноградарство 
 
Број газдинстава и површина према величини површине под виноградима 

 

Укупно < 0.5 ha 0.5 ≤ hа < 1 1 ≤ hа < 2 2 ≤ ha < 5 5 ≤ ha < 10 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ha) 

Број 
газд. 

Укупно 20 198 20 198 - - - - - - - - 

Породично 
газдин. 20 198 20 198 - - - - - - - - 

Правно лице - - - - - - - - - - - - 

Предузетник - - - - - - - - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику 

 
Виноградарство општине Лапово није развијено на интензиван ниво. Укупно 198 
газдинстава има 20 ха под виноградима, што показује да је просечна површина винограда 
око 10 ари. Н атеритоији општине не постоји нити једно домаћинство које има површину 
под виноградима изнад 50 ари. 

 

Сточарство 
 

Традиционално, територија општине Лапово је одувек била позната по сточарској производњи, 
пре свега музних крава, товних јунади и свиња. Веома погодни природни услови омогућили су 
да се сточарством бави највећи број пољопривредних газдинстава. Предност је пре свега у 
постојању квалитетног земљишта за производњу сточне хране, а и доброг расног састава 
сточног фонда. Последњих година највећи проблем представља тржиште и цене сточарских 
производа, па су за пласман сточари препуштени сами себи. У Лапову ради фарма «КУЧ 
КОМПАНИ», која поседује 250 музних грла говеда сименталске расе,и око 50 високо стеоних 
јуница,као и 50 женских телади сименталске расе, увежених из Аустрије и Немачке, и из 
сопствене производње.Капацитет фарме је 600 музних грла, и у плану је његово потпуно 
попуњавање. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине гаји се укупно 
661 говеда готово искључуиво сименталске расе, од тога 367 крава, 2849 свиња претежно 
мелеза јоркшир, ландрас и пиетрен расе, 1181 грло оваца махом виртемберг и ил' де франс 
расе, 427 грла коза, 34 коња, и 1127 кошница пчела. 

Говедарска производња је комбинованог карактера, већи проценат је производња млека, а 
мањи меса, а свињарска у производњи меса. 
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Здравствена и социјална заштита 
 

Здравствена заштита 
 

Здравствена заштита грађана Лапова обезбеђује се у оквиру Дома здравља. У установи је 
запослено 50 радника, који здравствене услуге пружају током 24 часа, радом по сменама и 
ноћним радом хитне службе која није регистрована. 
Током Ноћи и викендом организовано је дежурство за неодложну медицинску помоћ. Викендом 
је, такође, обезбеђено континуирано давање терапија, указивање хитне медицинске помоћи при 
саобраћајним несрећама на коридору 10. 
Од 2007. годне општина Лапово, у складу са Законом, преузима надлежности и овлашћења за 
функционисање ове здравствене установе. 

 
Преглед здравствених установа 

Клинички центар / 
Здравствени центар 

Домови здравља 
Здравствене 
станице 

Амбуланте 
(место) 

Кадровска структура 
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/ Дом здравља 
Лапово 

/ Лапово 
7 4 3 3 22 11 

Извор: Локална самоуправа 
 

Покривеност мреже здравствених услуга далеко је испод нивоа потреба грађана, нарочито 
дечија здравствена заштита. Адекватно пружање здравствених услуга онемогућено је услед 
постојања различитих чинилаца: 

- Велики број старих који живе сами 
- Недовољна опремљеност служби савременом медицинском опремом, посебно у 

области дијагностике 
- Недостатак и дотрајалост санитетских возила 
- Недостатак специјалиста 

 

У евиденцији Дома здравља отворено је 5.521 здравствени картон код лекара опште праксе, 
1.296 картона предшколске и школске деце и 1.826 картона гинекогије.  
Здравствена заштита се обавља до нивоа примарне здравствене заштите и обухвата децу, 
одрасле и жене као и стоматолошке услуге. Што се тиче дијагностике обезбеђују се 
лабораторијске услуге. 
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Преглед броја лекара 

Укупно 
лекара 

Лекари у појединим службама 

Дипломирани 
фармацеути 

Број 
становника 

на једног 
лекара 

Опште и 
специјалне 
медицине 

За 
борбу 
против 

TBC 

За 
здравствену 

заштиту 
жена 

За 
здравствену 

заштиту 
предшколске 

деце 

За 
здравствену 

заштиту 
школске 
деце и 

омладине 

За 
заштиту 

и 
лечење 

зуба 

14 8 - 1 1 1 2 1 1125 

Извор: Локална самоуправа 

 

Број становника на једног лекара, изузетно је висок, што битно утиче на квалитет 
пружених здравствених услуга. 

 

Техничка опремљеност здравствених установа 

Здравствена установа Здравствена опрема 

Дом здравља Лапово Ултразвук 

 ctg 

 ekg 

                  Извор: Локална самоуправа 

 

Социјална заштита 
 
Општина Лапово се од свог оснивања суочава са проблемом изостанка 
институционализованог система социјалне заштите грађана који би требало да 
евидентира, обезбеђује и прати остваривање права грађана у овој области. Са друге 
стране, стратешка документа донета на националном нивоу (Стратегија за смањење 
сиромаштва, Страгија реформе система социјалне заштите и др), предвиђају активно 
укључивање свих релевантних актера на локалном нивоу, а општина Лапово, услед 
непостојања Центра за социјални рад, неразвијеног грађанског друштва и минималних 
капацитета Општинске управе и ресорних институција, није у прилици да адекватно 
одговори на постављене изазове које носи процес децентрализације. 
 

Преглед установа социјалне заштите 

Установа 
Пројектован 

капацитет 
Тренутно 
збрињава 

Запослени 

лекари консултанти васпитачи остали 

Центар за 
социјални рад 
''Шумадија'', 
одељење у 
Лапову 

Једна 
канцеларија 

Територију 
општине 
Лапово 

- 

Педагог 

- 

директор 

Правник 
Социјални 

радник 

психолог - 

Извор: Локална самоуправа 

Потребе ЦЗСР „Шумадија”, одељења у Лапову, остају исте, неопходно је проширити 
капацитете и запослити најмање једног стручног радника. Број корисника услуга 
социјалне заштите се повећава из године у годину, број корисника новчане социјалне 
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помоћи је све већи, у порасту су и малолетничка деликвенција, насиље у породици, као и 
потребе смештаја у установе социјалне заштите. 

План буџета који локална самоуправа издваја за потребе центра за 2014. годину износи 
1.200000,00 динара, искоришћено је 1.119143,00 динара, док за 2015. годину план буџета 
износи 1.800000,00 динара, а утрошено је 1.406122,00 динара. 

Корисници услуга центара социјалне заштите 
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2015. 178 42 37 / / / 92 472 / / 46 0 153 279 

2014. 165 38 39 / / / 81 405 / / 37 0 158 210 

Извор: Локална самоуправа 

Када се ради о ментално заосталим, ометеним у физичком развоју и лицима са 
комбинованим сметњањама, укупан број је 7 корисника и за 2014. годину и за 2015. 
годину. Не постоје информације колико корисника припада одређеној од ове три 
наведене категорије. 
Не постоје подаци јер се не води евиденција о физички и психички ометеним лицима као 
посебној категорији, осим ако се ради о таквим лицима који су корисници додатка за туђу 
негу и помоћ, у том случају ради се о 43 корисника. 
Пунолетних лица са поремећајима у понашању нема на евиденцији, односно не 
категоришу се као такви ( припадају другим категоријама, могу бити насилници у 
породици, бивши затвореници у процесу ресоцијализације, особе смештене у установу 
социјалне заштите или припадати некој од већ постојећих категорија). 
 
Преглед укупног броја корисника основних мера и облика породично-правне и социјалне 
заштите 
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2015. 0 13 19 12 43 46 0 11 248 0 0 0 0 650 

2014. 0 9 17 10 40 37 0 7 233 0 0 0 0 632 

Извор: Локална самоуправа 
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Образовање 
 

Предшколско образовање 
 
Преглед установа за предшколско образовање 

Назив институције Локација 
Број 

васпитача 

Број деце корисника 

До 5 часова 9-11 часова 
Преко 11 
часова 

Установа за децу 
предшколског узраста 
,,Наша младост” Лапово 

Михајла Пупина 
бр.2, 34220 Лапово 

13 
васпитача, 
4 
медицинске 
сетре-
васпитачи 

46 173  

Извор: Локална самоуправа 
 

Опремљеност Централног објекта је солидна, неопходна је реконструкција 
канализационо-водоводне мреже, планирана је реконструкција тоалета за запослене, 
израда ограде према игралишту, наставак уређења дворишта справама и реквизитима.  У 
одељку ''Возић'', неопходна је замена столарије, реконструкција тоалета, наставак 
уређења дворишног простора. 
Што се тиче искоришћености капацитета у издвојеним одељцима није потпуна 
искоришћеност, тако да је потребно радити на повећаном обухвату деце из социјално-
маргинализованих група узраста 3 до 5,5 година. 
Са постојећим обухватом деце (219-оро) искоришћеност васпитног особља је 100%, тако 
да је неопходна је већа сарадња на локалу са стручним службама (повремени рад и 
консултације са педагошко-психолошком службом). 
 
Приказ броја група и броја деце у групама (са старосном и полном структуром деце) у 
школској години 2016/2017 

 1 - 3 3 - 4 4 - 5.5 5.5- 6.5 полудневни 

Број група 3 1 3 4 3 

Девојчице 20 13 42 37 22 

Дечаци 20 15 45            26 24 

Укупно 40 28 87 63 46 

Извор: Локална самоуправа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 75 

Основно образовање 
 
Преглед основних школа 

Назив школе Локација 
Број 

наставника 
Број 

ученика 

Број ученика по разредима 

I II III IV V VI VII VIII 

ОШ ”Светозар 
Марковић” 

Косовских 
јунака 10, 
Лапово 

45 439 
31 36 49 40 76 74 68 65 

ОШ ”Светозар 
Марковић” 

Карађорђева 
139, Лапово 

4 38 
7 10 9 12     

ОШ ”Светозар 
Марковић” 

Солунска 113, 
Лапово 

4 47 
7 9 12 20     

СВЕГА  53 525 45 55 70 72 76 74 68 65 

Извор: Локална самоуправа 
 

Услед дотрајалости инсталација гасног система дошло је до хаварије котлова у 
централној школи. Неопходно је заменити сву дотрајалу инсталацију, која је на појединим 
деловима иструлела услед чега отиче вода из система. Због честог додавања воде 
дошло је до квара и на котловима. Уколико настали проблем не буде решен настава  у 
току грејне сезоне ће се отежано одвијати (скраћивање часова, рад у нехуманим 
условима). У одељку ИВ где је грејање на струју и чврсто гориво, котао је такође у лошем 
стању. 
 Деци са посебним потребама је неопходно прилагодити прилазе и улазе у истуреним 
јединицама школе. Потребно је доградити мокре чворове у малој школи где се изводи 
настава за млађе разреде, који тренутно користе санитарне просторије трпезарије која је 
физички одвојена од саме школе. У току 2017. године, као и предходне године, планирана 
је реконструкција санитарних просторија дела централне зграде у којој се налази 
ученичка кухиња и трпезарија као и санитарне просторије у згради преко пута библиотеке 
и на спрату који се не користе од периода одласка средње школе због направљене 
хаварије. 
Као и претходних година у плану је уређење простора око спортско-школске хале, 
обезбеђење услова за технички пријем тј. привођење радова за њену намену, што 
подразумева завршетак преосталих радова (грејање, вентилација, струја). Такође је 
неопходно измирити судске обавезе према извођачу радова. Да би се ово реализовало, 
потребно је обезбедити додатна средства из донација и буџетских резерви и додатних 
средстава Општине. 
Због оштећења фасаде и енергетске ефикасности у наредном периоду потребно је 
урадити изолацију школских зграда, а због безбедности ученика адекватно оградити 
школска дворишта. 
Ради унапређења наставног процеса потребно је набавити нова наставна средства за 
квалитетно извођење наставе. 
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Средње образовање 
 
Преглед средњих школа 

Назив школе Локација 
Број 

наставника 
Број 

ученика 

Број ученика по 
смеровима/разредима 

смер I II III IV 

Средња школа 
Светозара 
Марковића 43, 
Лапово 

30 136 
Економски 
техничар 

15 21 26  

    
Кувар и 
конобар 

18    

    
Женски 
фризер 

 16 11  

    
Финансијски 
техничар 

   29 

    
Царински 
техничар 

30    

 
Школа је опремљена по европским најсавременијим стандардима, а искоришћеност тих 
капацитета је на високом нивоу. Једино што трпи, посебно у зимском периоду, јесте 
настава физичког васпитања, и постоји немогућност остваривања наставног плана и 
програма у затвореном простору, због тога што школско-спортска хала још није 
оспособљена за рад. На упису ове школске године у прве разреде профила Економски 
техничар регистрован је мањи број заинтересованих ученика, што води у размишљање о 
евентуалном презасићењу овим образовним профилом у нашем окружењу.  
Замењен је смер економски техничар са смером - царински техничар од школске 
2017/2018. године, верификован од стране надлежног министарства, са максимално 30 
ученика. 
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Култура и спорт 
 
Култура општине  
 
Богата понуда културних дешавања у општини Лапово резултат је изузетног рада двеју 
установа Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово и Општинске 
библиотеке “Слово”.  
Разноврсна понуда културних дешавања од почетка рада од 1991. године чији се рад 
заснивао на музичким, биоскопским и позоришним представама, обогаћен је туристичким 
дешавањима и у нераскидивом деловању омогућио још потпунију понуду и врло богату за 
све посетиоце тј. све кориснике услуга КТЦ-а.  
Последњих десет година редовно се одржавају међународне манифестације: 
Међународна изложба „Град музеј железница Лапово“ и културно-туристичка 
манифестација „Вину у част“ посвећена пољопривредницима, винарима, виноградарима 
али и песницима и сликарима. Посебно место у богатој понуди КТЦ-а представља и број 
позоришних и биоскопских представа. Посебно се истиче заједнички рад на посебним 
тематским изложбама као и књижевним вечерима са Општинском библиотеком „Слово“. 
Један од највећих проблема представља мали број радника у КТЦ-у. КТЦ је проширио 
делатност 2005/2006. године; проширена је понуда и активности али није повећан број 
радника. Следећи проблем представља смањење средстава на позицији 423 – услуге по 
уговору са које се исплаћују сва дешавања и рад са свим актерима у културном животу. 
Проблем је и у непостојању Дечијег позоришта у Основној школи као и Омладинског 
позоришта у Средњој школи кроз часове додатних активности који би могли да попуне 
програм позоришне сцене КТЦ-а.   
   
Културна баштина  
Културно-историјску баштину општине Лапово углавном чине споменици посвећени 
историјским дешавањима на простору општине и њене околине: 

- Град Музеј Железнице под отвореним небом  
- Спомен чесма 1804 - 2004. која се налази у градском насељу подигнута поводом 

прославе 200. године од подизања Првог српског устанка 
- Споменик палим борцима у Првом светском рату који се такође налази у 

градском насељу 
- Петров гроб који се налази на локацији Грабовачки поток, посвећен 

Карађорђевом саборцу који је страдао у борби против турске војске 
- Спомен-плоча палим борцима југословенске војске посвећена групи од 670 палих 

бораца и налази се на локацији Горње станице Лапово 
- Споменик стрељаним партизанима из Ћупријског затвора у Другом светском 

рату, посвећен групи од 118 бораца погинулих бранећи железнички чвор од 
немачке војске. Овај споменик се налази на локацији Дубока 

- Споменик црвеноармејцима страдалим у борбама за ослобођење Лапова које су 
се водиле од 9. до 15. октобра 1944. године. Споменик се налази у улици Краља 
Петра 

- Споменик борцима палим у НОР-у, посвећен групи од 52 стрељана родољуба. 
Споменик се налази у Улици патријарха Димитрија 

- Споменик краљу Александру налази се испред зграде општине, а посвећен је 
краљу Југославије Александру И Карађорђевићу 
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- Споменик ђенералу Дражи Михајловићу, војном команданту Равногорског 
покрета у Србији. 

 
Културне манифестације 

Међународна изложба уметника “Град Музеј железнице Лапово” - од 2007. године 
устоличена је ова манифестација са идејом да  уметници железничари покажу своја 
уметничка дела Након треће изложбе учешће на овој манифестацији узимају сви 
уметници који се одазову на расписани конкурс за учествовање на истој у три категорије: 
сликарство, вајарство и фотографија. 

Новогодишњи бал представља такмичење певача и плесача са територије општине 
Лапово али и гостију из околних општина Шумадије и Поморавља. 

Мини октобар фест - такмичење Позоришта за децу из околних општина уз богат 
програм и репертоар за дечији узраст. 

 

Спорт 

Преглед активних спортских организација 

Назив клуба Спорт Мушки/женски Број чланова Место Лига 

Општинска 
организација 
спортских 
риболоваца 
“Морава” 
Лапово 

Риболов Мушки/женски 91 Лапово / 

Железнички 
ФК 
''Локомотива'' 
Лапово 

Фудбал Мушки 50 Лапово 
Шумадијско 
окружна лига 

ФК ''Лав 2014'' Фудбал Мушки 75 Лапово / 

Карате клуб 
''Лапово'' 

Карате Мушки/женски 30 Лапово КС Пипер 

Боди билдинг 
клуб “Power 
House” 

Боди билдинг Мушки/женски 15 Лапово / 

Шах клуб 
''Лапово'' 

Шах Мушки/женски 20 Лапово 
Шумадијска 
лига 

РК ''Локоси'' Рукомет Мушки/женски 64 Лапово 

Лига млађих 
рукометних 
категорија 
Србије 

РК 
''Локомотива'' 

Рукомет Мушки 30 Лапово 1. лига 

ФК ''Метеор'' Фудбал Мушки 30 Лапово 
Општинска 
лига ''Рача – 
Баточина'' 
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Туризам 
 
Променом назива установе у Културно-туристички центар „Стефан Немања“ Лапово, 
стекли су се услови за унапређење туристичке понуде општине Лапово. Осим примарне 
понуде у виду смештаја у постојећим капацитетима: Ресторан „Капија Шумадије“ ( 24 
лежаја) и ресторан „Стражевица“ (8 лежаја) и богата гастрономска понуда, развио се етно 
туризам кроз деловање УЖ “Моравске шаренице“ и УЛУ “Светлост“ и стварање сувенира 
и ручних радова, уметничких дела и њихово пласирање на сајмовима, етно фестивалима 
и сличним манифестацијама. Врло значајан је културни туризам као неодвојиви део 
целокупне туристичке понуде и то кроз подстицање и координирање различитих 
културних активности а посебно је циљ развијање специфичних видова туризма као што 
су: спортско-рекреативни, ловно-риболовни, културно-манифестациони, дечији, сеоски, 
излетнички, омладински и други видови.  
Допринос развоју туризма дала су следећа удружења: Ловачко, Риболовачко, Бициклисти, 
Азил за коње „Старо брдо“, КУД Лапово, УЖ “Моравске шаренице“, УЛУ “Светлост“, 
Удружење воћара и виноградара „Црвени брег“, Бициклистичко удружење, Бајкери, 
Плесачи „Адвенце клуб“, УГ “Зора“, Коло Српских Сестара, Кинолошко удружење 
„Пирамида“. 
За унапређење туристичке понуде потребно је много тога: заједнички рад свих актера у 
туризму, едукација и реализација започетих пројеката на потребној туристичкој 
инфраструктури, повећање средстава у буџету за ту намену и запошљавање најмање 
једног радника у КТЦ-у, штампање брошура, појачана кампања и информисаност о 
понуди, стварање конкретних продајних и информационих места (сувенирница и 
електронски туристички банер) . 

 
Туристичке манифестације 
 
Од 2006. године створене су значајне туристичке манифестације које имају за циљ 
окупљање различитих удружења, уметника, а све у циљу неговања културне баштине, 
неговања културе живљења, подстицања бављењем и израдом сувенира, уметничких 
дела као и ручних радова. Такође ствара се добра база за развијање сеоског туризма у 
сарадњи са приватним сектором као нераскидивим делом у стварању туристичке базе и 
инфраструктуре.    
Вина у част – манифестација се одржава од 2006. године, у галерији Културно-
туристичког центра. Обухвата едукацију, дегустацију вина и проглашење најбољег вина. 
Дани отворених дворишта – манифестација се одржава од 2007. године. Ова 
манифестација се одржава у циљу едукације и подизања стандарда живљења и обухвата 
избор најлепших дворишта у три категорије: етно, парк и најлепше двориште. 
Међународна изложба уметника ''Град музеј железнице Лапово'' – манифестација се 
одржава од 2007. године, током септембра и октобра месеца, сваке године.  
Етно фестивал ''Дани Моравских шареница'' - манифестација која представља изложбу 
експоната и етно-производа ручне израде. Организацијом ове манифестације, већ 11 
година, бави се Удружење жена Моравске шаренице. Претходних година била је 
одржавана под именима Практика и Домаћа радиност. Манифестација је регионалног 
карактера, осмишљена тако да, поред наведених изложби, обухвати и размену искуства 
са гостујућим удружењима сличне оријентације. Поменуту манифестацију просечно 
посети 800-1000 гостију. 
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Секторске SWOT анализе 
 
 

SWOT анализа (интерна и екстерна самопроцена локална заједнице) је методолошки 
алат, коришћен у циљу одређивања конкурентске позиције локалне заједнице. 
Представљао је основни инпут за дефинисање стратешких циљева и то, пре свега, део 
анализе који се односи на слабости. Наиме, евидентиране слабости служе као основа за 
квалитетно планирање развоја, тако што ће дефинисани стратешки циљеви указивати на 
потребу и начин елиминисања тих слабости. 

 
Практичност и веома широку применљивост ове анализе обезбеђује јој њена 

једноставност представљена матрицом 2 x 2, у којој се налазе и четири саставна 
елемента SWOT анализе: снаге, слабости, шансе и претње. Снаге и слабости су 
интерни елементи на које једна локална заједница може да утиче, док шансе и претње 
представљају екстерне елементе, односно факторе из спољашности на које не може да 
утиче. 

 
Снаге су фактори који једном подручју дају предност. Слабости су, са друге стране, 

фактори који представљају препреке развоју локалне заједнице. Шансе су екстерне 
прилике које треба искористити, док претње означавају негативан екстерни фактор који 
треба неутралисати. 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

SWOT матрица 
 

У општини Лапово идентификовано је 5 кључних области друштвено-економског 
развоја за које су израђене SWОТ анализе, а које представљају субјективизацију Социо-
економске анализе општине Лапово: 
 

– Економија и предузетништво и образовање 
– Пољопривреда и рурални развој 
– Инфраструктура и заштита животне средине 
– Здравствена и социјална заштита 
– Култура, туризам, спорт и млади 

 
Свака од ових области била је предмет посебне анализе Општинског форума и за 

сваку од њих су прецизно утврђене снаге, слабости, шансе и претње, у циљу 
субјективизације свих података, претходно наведених у Социо-економској анализи 
општине Лапово. 
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SWOT анализа: Економија и предузетништво и образовање 

Снаге Слабости 

- Развијен железнички саобраћај 

- Добар геостратешки положај – близина 
Коридора 10 

- Постојање индустријске зоне 4 

- Извршена гасификација 

- Преко 200 активних привредних субјеката 

- Постојање васпитно - образовних институција  

- Постојање стручног наставног кадра 

- Постојање стручног кадра за припрему 
пројеката у васпитно - образовним 
институцијама  

- Постојање трогодишњих образовних профила 

- Добра сарадња образовних институција и 
привреде (организовање стручне праксе за 
ученике и студенте у финансијским 
институцијама и привреди)  

- Добра сарадња Локалне самоуправе и 
образовних институција 

- Постојање канцеларије за младе 

- Образовни млади стручни кадар 

- Добро уређени угоститељски објекти 

 

 

 

 

- Неискоришћеност индустријских зона 

- Недовољно дефинисана пројектно планска 
документација 

- Недовољно лобирање локане самоуправе код 
надлежних институција за добијање подршке 
за даљи развој 

- Недовољан број нових инвеститора због 
лошег искуства из претходног периода 

- Сложене административне процедуре за нове 
инвеститоре 

- Неадекватна комуникација између локалне 
самоуправе и привредника 

- Недовољна подршка и информисаност 
привредника о актуелним подстицајима 

-  Недовољни подстицаји Локалне самоуправе 
за почетнике у бизнису 

- Нефункционисање постојећег удружења 
предузетника 

- Недовољно развијена предузетничка свест 
грађана 

- Лоши ефекти процеса приватизације 

- Нерегулисани правно – имовински односи на 
земљишту 

- Неусклађеност програма образовања са     
потребама привреде 

- Недовољна укљученост референта за 
образовање у рад 

- Неповољна демографска кретања (одлазак 
младог и образованог кадра у веће градове) 

- Неискоришћени капацитети неактивних 
привредних система 

- Недовољна транспарентност спроведених 
активности на локалном нивоу 

- Недостатак средстава за завршетак спортске 
хале у основној школи 

- Велики број незапослених жена 

- Недовољна улагања у издвојене објекте 
установе за децу предшколског узраста 

- Непостојање социјалне карте општине  

- Мањак радних места за младе 

- Неусклађеност образовања и привреде 

- Постојање сиве економије 

- Ниска цена јавних простора 

- Нејасно дефинисане процедуре за добијање 
дозвола за изнајмљивање јавних простора 
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Шансе Претње 

- Постојање националних и ЕУ програма за 
подршку развоју предузетништва и 
образовања 

- Развој алтернативних извора енергије 
- Увођење нових образовних профила у 

средњу школу 
- Повећање броја корисника гасоводне мреже 
- Развијена регионална и међуопштинска 

сарадња 
- Постојање регионалних институција за 

подршку 
- Музеј железнице потенцијал за развој 

туризма и привреде 
- Неформално образовање (ИТ технологије) 
- Обнављање традиционалних дешавања 
- Увођење нових иновативних услуга 
- Нове инвестиције 

- Нестабилна политичка ситуација 
- Економска криза 
- Извршена систематизација не одговара 

реалном стању – сврставање општине у II 
групу развијености 

- Долазак нове конкуренције која доводи до 
затварања малих привредних субјеката 

- Миграција становништва 

- Гашење истурених одељења васпитних и 
образовних институција  

- Загађење изворишта 
- Неравномеран економски развој региона 
- Централизација у креирању пословног 

амбијента (дефинисање закона, прописа, 
регулатива) 

- Недовољне надлежности локалне самоуправе 
у доношењу одлука 
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SWOT анализа: Пољопривреда и рурални развој 

Снаге Слабости 

- Квалитетно пољопривредно земљиште 

- Површина пољопривредног земљишта је 
велика у односу на површину општине 

- Близина главних путних праваца 

- Повољни климатски услови 

- Близина великих речних водотокова 

- Потенцијал за развој сточарства 

- Природни услови за развој воћарства и 
виноградарства 

- Потенцијал за развој пчеларства 

- Удружење пчелара је добро организовано 
Удружење воћара и виноградара „Црвени 
брег“ 

- Константан раст броја РПГ 

- Велика предузећа у области аграра (Млекара 
Куч) 

- Квалитетан расни састав у сточарству 

 

 

 

 

 

 

 

- Не постоје прерадни и складишни капацитети 

- Демографска структура 

- Не постоје откупна места за пољопривредне 
производе 

- Не постоји пољопривредна задруга 

- Недовољна едукација пољопривредника о 
производњи и преради 

- Уситњене пољопривредне парцеле 

- Комасација није спроведена 

- Застарела механизација 

- Мали број младих пољопривредника 

- Мали број руралног становништва (око 5 %) 

- Неодвољно развијена диверсификација 

- Лоши атарски путеви 

- Недовољно развијена свест локалног 
становништва о значају чувања и одржавања 
атарских путева 

- Не постоји систем за наводњавање 

- Недовољно стручних младих кадрова 

- Недовољна подршка ЛС  у набавци основног 
стада 

- Неразвијен рурални туризам 

- Недостатак програма у складу са реалним 
потребама локалног становништва 

- Недовољна примена агротехничких мера 

- Недовољна примена савремених технологија 

Шансе Претње 

- Стране инвестиције у региону 

- ИПАРД фондови 

- Отворено тржиште ЕУ 

- Национални фондови 

- Постојећи прерађивачки капацитети у региону 

- Пораста тражње за пчеларским производима 

- Неповољан паритет цена за пољопривредну 
производњу 

- Ниске субвенције за пољопривредно 
земљиште 

- Ниске откупне цене млека на националном 
нивоу 

- Увоз пољопривредних производа 

- Ниске цене пољопривредних производа 

- Отворено тржиште ЕУ 
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SWOT анализа: Инфраструктура и заштита животне средине 

Снаге Слабости 

- Повољан гео-стартешки положај општине 

- Постојање регионалне депоније 

- Постојање магистралног водоводног цеводода 
великог капацитета 

- Обезбеђено водоснадбевање – извориште 
Гаревина 

- Организовано прикупљање и депоновање 
комуналног отпада 

- Развијена електро-енергетска, гасна и 
телекомуникациона инфраструктура 

- Постојање образоване радне снаге 

- Постојање просторно-планске и планско-
урбанистичке документације 

- Обезбеђење локације за потенцијалне 
инвеститоре – радне и индустријске зоне 
просторно дефинисане 

- Постојање студија и идејних пројеката у 
области заштите животне средине 

- Непостојање постројења за третман отпадних 
вода 

- Недовољна развијеност и квалитет комуналне 
инфраструктуре (водоводне, канализационе) 

- Непостојање постројења за производњу воде 
за пиће 

- Некоришћење обновљивих извора енергије 

- Нерешени имовинско правни односи између 
локалне самоуправе и приватних лица 

- Низак ниво рециклаже 

- Недостатак зелених површина на територији 
општине 

- Недовољан број запослених у јавном сектору, 
необучени кадрови за процедуре писања и 
управљања пројектима на локалном нивоу 

- Недовољна искоришћеност потенцијала 
Велике Мораве 

- Недовољно развијена свест локалног 
становништва о застити зивотне средине 

- недовољна организованост и мотивисаност 
локалне заједнице 

- Неадекватно и недовољно промовисана 
општина 

- Непостојање мониторинга животне средине 

- Директно одливање значајних количина 
отпадних вода којима се загађују речни 
токови. 

Шансе Претње 

- Доступност националних и ЕУ фондова. 
- Процес ЕУ интеграција 
- Индустријске зоне на главним транспотним 

правцима (друмским и железнићким) 
- Међуопштинска сарадња, укључивање у 

реализацију регионалних/међуопштинских 
пројеката 

- Повећање енергетске ефикасности 

- Јачања грађевинског сектора 

- Неповољна финансијска ситуација -  
недостатак средстава 

- Светска економска криза 
- Oдлив радно способног становниства 
- Нерешени имовинско правни односи 
- Недовољно развијена сарадња са 

републичким институцијама 
- Енергетска неефиксност 

- Неконтролисано загађивање (земљиште, 
вода, ваздух) 
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SWOT анализа: Здравство и социјална заштита 

Снаге Слабости 

- Спремност општинске власти и локалне 
заједнице за унапређење социјалне заштите 
и здравствене заштите 

- Добар геостратешки положај општине  и 
неразуђеност 

- Дом здравља, Центар за социјални рад и 
Црвени крст 

- Школован стручни кадар и спремност за 
усавршавање 

- Добра организација у служби у оквиру Дома 
здравља 

- Мотивисаност у раду 
- Адекватно распоређена једнократна 

средства 
- Пораст свести локалне заједнице о 

социјалним проблемима и механизму 
реаговања на њих 

- Постојање удружења за помоћ особама са 
инвалидитетом ЗОРА 

- Препознато удружења Зора у буџету 
општине 

- Добар пример доступности простора 
средње школе особама са инвалидитетом 

- Регулисано одлагање медицинског отпада 
- Спремност ЛС да ојача одељење ЦСР у 

Лапову 
- Постојање пројекта Геронто домаћица 

- Постојање канцеларије за младе 

- Недовољно људских, инфраструктурних и 
техничких капацитета 

- Минимална општинска средства за 
социјалну заштиту 

- Повећан број случајева насиља у породици, 
малолетне делинквенције, развода 

- Неодрживост појединих услуга пројектног 
принципа 

- Велике миграције младих 

- Несразмерно издвајање средстава из 
буџета општине за удружење ЗОРА у 
односу на друге организације цивилног 
друштва 

- Неадекватан простор и техничка 
опремљеност за рад удружења ЗОРА 

- Непостојање архитекторнских решења за 
особе са инвалидитетом за приступ 
установама 

- Недоступне здравствене услуге за жене и 
децу са инвалидитетом (рехабилитација, 
педијатрија, гинекологија) 

- Изолованост и стигматизација особа са 
инвалидитетом и њихових породица од 
стране заједнице 

- Неадекватна повезаност и опремљеност 
одељења ЦСР Лапово (интернет, база 
података, умреженост) 

- Повећање броја корисника социјалне 
заштите 

- Пораст броја корисника новчане надокнаде 

- Непостојање магацинског простора при 
Црвеном крсту 

- Непостојање довољно волонтера за рад ЦК 

- Недовољно развијена међусекторка 
сарадња (образовање, здравство и 
социјална заштита) 

- Недостатак капацитета / кадра за писање 
предлога пројеката 

- Пораст хроничних, незаразних обољења 
(дијабет, карцином) 

- Неадекватна техничка опремљеност (ултра 
звук) 

- Недовољна техничка и кадровска 
опремљеност (за обављање цитолошких 
гинеколошких прегледа) 

- Недостатак консултативних прегледа / 
специјалиста 

- Низак ниво свести о значају превенције и 
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превентивних прегледа 

- Недовољни капацитет за превоз пацијената 
за дијализу и зрачне терапије у КЦ 
Крагујевац 

Шансе Претње 

- Доступност националних и ЕУ фондова. 
- Процес ЕУ интеграција 
- Индустријске зоне на главним транспотним 

правцима (друмским и железнићким) 
- Међуопштинска сарадња, укључивање у 

реализацију регионалних/међуопштинских 
пројеката 

- Повећање енергетске ефикасности 

- Јачања грађевинског сектора 

- Неповољна финансијска ситуација -  
недостатак средстава 

- Светска економска криза 
- Oдлив радно способног становниства 
- Нерешени имовинско правни односи 
- Недовољно развијена сарадња са 

републичким институцијама 
- Енергетска неефиксност 

- Неконтролисано загађивање (земљиште, 
вода, ваздух) 
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SWOT анализа: Култура, туризам, спорт и млади 

Снаге Слабости 

- Повољан географски положај општине 
(Коридор 10, Велика Морава) 

- Добра међуопштинска сарадња у области 
спорта, културе и туризма 

- Добра међусекторска сарадња 

- Велики број деце и младих укључен у 
спортске активности 

- Започета изградња спортске хале 

- Више разноврсних спортских клубова  

- Подршка приватног сектора спортским 
клубовима и активностима 

- Адекватни услови за бављење фудбалом  

- ФК Локомотива (традиција) 

- Спортске манифестације „Турнир у малом 
фудбалу“, Лав куп 

- Започето инфраструктурно опремање 
стадиона 

- Традиција у рукомету (највиши степен 
такмичења у односу на остале клубове) 

- Традиционалне културне манифестације 

- Удружење Моравске шаренице  

- Удружење ликовних уметника 
(традиција,велики број чланова) 

- Одржавање међународне ликовне изложбе  

- Уређена сала КТЦ (инфраструктурно, 
опрема,..функционална, вишенаменска) 

- Активно КУД (традиција, велики број младих 
чланова, квалитетан наставни кадар,.) 

- Квалитетан стручни кадар у библиотеци 

- Традиција књижевног клуба 

- Рад са децом у оквиру библиотеке 

 

- Недовољно финансијских средстава из 
локалног буџета за развој спорта, културе 
и туризма 

- Неповољна демографска структура 

- Недостатак адекватног затвореног 
простора за спортске и културне 
активности 

- Недовољна промоција спорта, културе и 
туризма 

- Базени у лошем стању (инфраструктура, 
опрема, документација) 

- Недостатак техничких сагласности 
(употребне дозволе) и нерешени 
имовинско-правни односи за спортску 
халу 

- Инфраструктурни и комунални радови у 
оквиру спортске хале 

- Недостатак адекватне спортске 
инфраструктуре 

- Недостатак малих фудбалских терена 

- Недостатак школске базе за развој спорта 

- Недовољна заинтересованост младих за 
бициклизам 

- Недовољна сарадња малих школа 
фудбала и ФК Локомотива 

- Недостатак рукометних, одбојкашких и 
кошаркашких турнира 

- Одбојка нема такмичарски карактер 
(школа одбојке није укључена у редовна 
такмичења) 

- Недовољна промоција фолклора и 
ликовне уметности у школама 

- Недостатак централне културно 
туристичке манифестације општине 
Лапово 

- Недовољно туристичких садржаја 

- Недостатак позорнице за одржавање 
манифестација на отвореном 

- Нерешени имовинско-правни односи КТЦ 
Стефан Немања 

- Недовољна искоришћеност капацитета 
сале КТЦ 

- Сала са позорницом КТЦ нема опремљену 
гардеробу, недовољно места за велике 
манифестације 

- Недовољно људских ресурса у оквиру 
КТЦ 

- Недостатак продајно-изложбеног простора 
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за традиционалне производе 
(сувенирница) 

- Галеријски простор је неприступачан 
осетљивим групама (налази се на 2. 
спрату) 

- Недовољно простора за редовне 
активности ликовних уметника 

- Недовољно опреме за КУД Лапово 
(народне ношње) 

- Недовољна међусекторска сарадња 
(простор, термини, трошкови,..) 

- Недовољно финансијских средстава за 
издавачку делатност библиотеке 

- Мали број чланова библиотеке 

- Недовољно коришћење нових технологија  

- Недостатак простора за књиге у 
библиотеци 

- Недостатак интернет библиотеке  

- Недостатак Фонда књижевне грађе 

Шансе Претње 

- Национални фондови за завршетак 
спортске хале 

- Заинтересованост инвеститора за 
изградњу етно села 

- Донације за инфраструктурно опремање 
стадиона ФК Локомотива 

- Сарадња са бициклистичким клубовима 
Јагодина, Крагујевац и Свилајнац 

- Међуопштинска сарадња 

- Национални и међународни фондови за 
развој спорта, туризма и културе 

- Регионално повезивање туристичких и 
културних организација и институција 

- Нове технологије библиотека 

- Недовољно финансијских средстава на 
националном нивоу за развој културе, 
спорта и туризма 

- Недостатак националне стратегије за 
развој туризма 

- Развој пиратерије (библиотека) 
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Бодовање SWOT анализе 
 
 
 

Након дефинисаних SWOT анализа, спроведена је класификација и приоритетизација 
слабости по свим областима развоја. Приоритетне слабости представљају основу за 
дефинисање стратешких циљева Стратегије.  
 
Критеријуми који су коришћени за одређивање најприоритетнијих слабости: 
 

– Да ли слабост показује растући, опадајући или привремени тренд? 
– Колико дуго има утицај и када се појавила? 
– Да ли је утицај снажан или не? 
– Да ли је могуће контролисати тај утицај? 

 
Коришћењем ових критеријума и бодовањем слабости од стране сваког од учесника 

тематских радних група, дошло се до најприоритетнијих које су послужиле за даљи рад на 
дефинисању изјаве о Визији. 
 
Резултати ове фазе приказани су у табели приоритетних слабости. 
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Приоритетне слабости 

Економија и 
предузетништво 

и образовање 

Пољопривреда 
и рурални развој 

Инфраструктура 
и заштита 
животне 
средине 

Здравство и 
социјална 
заштита 

Култура, 
туризам, спорт 

и млади 

1. 
Неискоришћеност 
индустријских 
зона 

1. Не постоје 
прерадни и 
складишни 
капацитети 

1. Непостојање 
постројења за 
третман 
отпадних вода 

1. Недовољно 
људских, 
инфраструктурних 
и техничких 
капацитета 

1. Недовољно 
финансијских 
средстава из 
локалног буџета 
за развој спорта, 
културе и 
туризма 

2. Недовољно 
дефинисана 
пројектно 
планска 
документација 

2. Демографска 
структура 

2. Недовољна 
развијеност и 
квалитет 
комуналне 
инфраструктуре 
(водоводне, 
канализационе) 

2. Минимална 
општинска 
средства за 
социјалну 
заштиту 

2. Неповољна 
демографска 
структура 

3. Недовољно 
лобирање локане 
самоуправе код 
надлежних 
институција за 
добијање 
подршке за даљи 
развој 

3. Не постоје 
откупна места за 
пољопривредне 
производе 

3. Непостојање 
постројења за 
производњу воде 
за пиће 

3. Повећан број 
случајева насиља 
у породици, 
малолетне 
делинквенције, 
развода 

3. Недостатак 
адекватног 
затвореног 
простора за 
спортске и 
културне 
активности 

4. Недовољан 
број нових 
инвеститора због 
лошег искуства 
из претходног 
периода 

4. Не постоји 
пољопривредна 
задруга 

4. Некоришћење 
обновљивих 
извора енергије 

4. Неодрживост 
појединих услуга 
пројектног 
принципа 

4. Недовољна 
промоција 
спорта, културе и 
туризма 

5. Сложене 
административне 
процедуре за 
нове инвеститоре 

5. Недовољна 
едукација 
пољопривредника 
о производњи и 
преради 

5. Нерешени 
имовинско 
правни односи 
између локалне 
самоуправе и 
приватних лица 

5. Велике 
миграције младих 

5. Базени у 
лошем стању 
(инфраструктура, 
опрема, 
документација) 
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Визија општине 
 
 

Визија је ментална слика о томе како становници желе да њихова општина изгледа за 
15 до 20 година. Артикулисањем изјаве о Визији и њеним укључивањем у стратешки 
документ, ствара се слика дестинације до које треба пројектовати пут. 
 

Визија општине Лапово дефинисана је претходним документом, стратегијом одрживог 
развоја за период 2010 - 2015 и има следеће карактеристике: 
 

– Договорена од стране свих заинтересованих страна 
– Описује шта доноси будућност, а не описује како се тамо стиже 
– Фокусира се на исходе процеса спровођења стратегије 
– Није увек у потпуности остварива, али даје заједници јасно виђење шта се жели 

постићи 
– Она је опис како заинтересоване стране виде своју будућност 
– Проистиче из знања формираног кроз социо-економску и SWOT анализу 
– Даје се за период од 15 до 20 година. 

 
 
Визија општине Лапово: 
 

Лапово је високо разијена општина у којој се континуирано стварају нова радна 
места кроз ефикасну политику привлачења инвеститора, базирану на 
искоришћавању конкурентских предности, проистеклих из повољног геостратешког 
положаја на Коридору X. Развој МСП сектора је базиран на услугама из области 
грађевинске индустрије, производњи здраве хране и туризму. 
 

Територија општине Лапово је урбанистички и инфраструктурно уређена и 
потпуно комунално опремљена градска средина са ефикасном локалном 
самоуправом која успешно развија регионална, национална и међународна 
партнерства. 
Еколошки је здрава и комунално потпуно уређена средина, која поштује принципе 
одрживости и очувања животне средине, са становницима који имају високо 
развијену еколошку свест. 
 

Лапово, општина са традиционалним породичним вредностима и добрим 
међуљудским односима, има флексибилан систем образовања који је у функцији 
задовољавања потреба локалне привреде и инвеститора, са развијеним 
социјалним и здравственим службама, где се млади баве спортом и уметношћу. 
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Развојни приоритети 
 
 

Развојни приоритети Стратегије одрживог развоја општине Лапово дефинисани су у 
првој фази израде Стратегије, усвајањем одлуке о приступању изради Стратегије од 
стране општинског већа, при чему је општинско руководство преузело постављене 
приоритете из претходног стратешког периода, а кроз консултативни процес увођењем 
развојног приоритета који се односи на рурални развој и појачавањем укључености и 
улоге младих у процесима друштвено економског развоја општине.  

 
Развојни приоритети су јаснији и конкретнији у односу на визију. Заснивају се, пре 

свега, на критичним слабостима насталим као резултат СWОТ анализе и суштински 
потичу из Визије. Дакле, развојни приоритети представљају специфичне области на које 
се стратегија фокусира како би достигла Визију. 

 
Код избора развојних приоритета водило се рачуна о следећим питањима: 
 

– Да ли се приоритет односи на специфичности друштвено-економског и политичког 
окружења? 

– Да ли приоритет логично проистиче из Визије? 
– Какав је утицај тако дефинисаног приоритета на решавање проблема? 
– Који је рок постављених приоритета? 

 
Дефинисани су следећи развојни приоритети општине Лапово: 
 
Приоритет I  
 

Обезбеђење повољне климе за развој пољопривреде и привреде базиране на сектору 
малих и средњих предузећа и систему образовања који одговара потребама привреде 

 
Приоритет II  
 

Развој инфраструктуре уз поштовање принципа очувања животне средине и подизање 
капацитета локалне самоуправе и пратећих институција ради ефикаснијег 
привлачења инвестиција и стварање нових радних места 

 
Приоритет III 
 

Унапређење нивоа услуга здравствене и социјалне заштите 

  
Приоритет IV 
 

Формирање и развој атрактивних културних, спортских и туристичких садржаја уз 
ефикасно коришћење локалних природних ресурса, кроз инвестирање у младе и 
подизање њихових капацитета 
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У периоду између идентификовања развојних приоритета и наредних фаза израде 

локалне стратегије одрживог развоја, око сваког од развојних приоритета формирана је по 
једна Тематска радна група (ТРГ), за области, на које се сваки од приоритета односи: 
 

– Економија, предузетништво и образовање 
– Пољопривреда и рурални развој 
– Инфраструктура и заштита животне средине 
– Здравство и социјална заштита 
– Култура, спорт, туризам и млади 

 
Задатак, сваке од формираних тематских радних група, било је дефинисање 

стратешких и оперативних циљева и формирање листе пројеката и програма, за сваки од 
развојних приоритета. Тематске радне групе су формиране од чланова Радне групе која је 
декомпонована, према областима интересовања и компетенција, а које су везане за сваки 
од дефинисаних развојних приоритета. На тај начин су формирана језгра, која су 
проширена додатним представницима заинтересованих страна. 
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Стратешки и оперативни циљеви 
 

Као што је претходно наведено, формиране тематске радне групе су, у овој фази 
процеса стратешког планирања, развиле стратешке и оперативне циљеве у оквиру 
развојних приоритета. 

 
Стратешки циљеви су формулисани декомпоновањем дефинисаног приоритета и 

јасно су повезани са његовим кључним елементима. Они су послужили као основа за 
касније дефинисане оперативне циљеве по SMART принципу. 

 
Стратешки циљеви представљају мост између широко дефинисаних приоритета и уже 

дефинисаних оперативних циљева, уједно и генерички назив за сродне групе 
оперативних циљева, а посебно су битни јер дају основне смернице за касније груписање 
сродних пројеката у програме. 

 
За сваки од дефинисана четири развојна приоритета, по утврђеној методологији, 

дефинисано је 2 – 5 стратешких циљева: 
 
– У оквиру првог приоритета, дефинисана су пет стратешка циља 
– У оквиру другог приоритета, дефинисана су три стратешка циља 
– У оквиру трећег приоритета, дефинисана су два стратешка циља 
– У оквиру четвртог приоритета, дефинисана су три стратешка циља 

 
Стратешки циљеви су везани за резултате SWOT анализе и у комбинацији са 

кључним сегментима развојног приоритета, давали су одговор на питање ШТА урадити 
ради достизања постављеног развојног приоритета. 

 
Следећи корак у раду тематских радних група, оформљених око сваког од утврђених 

приоритета, био је дефинисање оперативних за сваки од утврђених стратешких циљева. 
 
Критеријуми који су коришћени за дефинисање оперативних циљева: 
 

– Они морају да буду доста прецизнији и детаљнији 
– Морају да буду мерљиви и да се лако прате 
– Морају бити засновани на налазима SWOT анализе 
– Морају бити комплементарни и не смеју бити у колизији са другим циљевима 
– Они трагају за превазилажењем слабости и искоришћавањем могућности 
– Један стратешки циљ може имати више оперативних циљева 

 
Друга група критеријума који се делимично поклапају са горњим, а које су дефинисани 

оперативни циљеви такође морали да задовоље, јесу они који се тичу SMART приступа 
који подразумева: 
S (specific) – специфичан – Да ли циљ прецизно говори шта треба постићи? 
М (measurable) – мерљив – Да ли је дефинисан да може бити мерљив? 
А (achievable) – достижан – Да ли се уклапа у визију? 
R (realistic) – реалан – Да ли је реалан посматрајући ресурсе? 
Т (timely) – увремењен – Да ли је временски ограничен? 
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Оперативни циљ даје одговор на питање КАКО остварити стратешки циљ. Идеја 
водиља при дефинисању оперативних циљева био је фокус на критична питања 
дефинисана у SWOT и Социо-економској анализи. 
 

Чланови тематских радних група су дефинисали једанаест стратешких циљева и у 
оквиру њих тридесет три оперативна циља. Дефинисани циљеви приказани су у следећој 
табели.
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Развојна приоритетна 
област 

Стратешки и оперативни циљ у оквиру приоритета 

 

Стретешки циљ 

 

Оперативни циљ 

1. Обезбеђење 
повољне климе за 

развој пољопривреде 
и привреде базиране 
на сектору малих и 

средњих предузећа и 
систему образовања 

који одговара 
потребама привреде 

 

1.1. Унапредити 
пословни и 
инвестициони амбијент у 
општини Лапово 

1.1.1. Унапредити инфраструктурне капацитете 
у радним зонама 1 и 4 

1.1.2. Повећати ниво директних инвестиција у 
општини за минимум 10% 

1.1.3. Повећати број запослених за минимум 
10% 

1.2. Креирати ефикасне 
локалне механизме за 
подршку развоју МСПП 
сектора 

1.2.1. Реорганизовати и унапредити рад 
удружења предузетника тако да је минимум 
60% чланица добило неки вид подршке до 
2021. године 

1.2.2. Унапређење рада Канцеларије за ЛЕР 
кроз оспособљавање минимум 2 особе за 
пружање стручне подршке МСПП сектору 

1.2.3. Повећати ниво стручног усавршавања 
незапослених лица и запослених у МСП 
сектору за минимум 20 % 

1.3. Унапредити 
примарну 
пољопривредну 
производњу кроз 
подршку и стварање 
инфраструктурних 
услова за јачање 
конкурентности 
пољопривредних 
произвођача 

1.3.1. До 2021. године повећати површине под 
воћарским културама за минимум 50% кроз 
подршку пољопривредницима у подизању 
нових засада 

1.3.2. До 2021. године унапредити сектор 
сточарства кроз повећање бројности и 
квалитета сточног фонда за минимум 30% у 
односу на постојеће стање 

1.3.3. Унапредити сектор пчеларства кроз 
повећање броја кошница за минимим 60% до 
краја 2021. године кроз константну стручну, 
финансијску и техничку подршку удружењу 
пчелара и осталим газдинствима која се баве 
пчеларством 

1.3.4. Унапредити знања пољопривредних 
произвођача кроз организовање минимум 30 
едукација из различитих области руралне 
економије до краја 2021. године 
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1.3.5. Унапредити руралну инфраструктуру од 
значаја за развој пољопривреде кроз изградњу 
нових и одржавање постојећих атарских путева 
у дужини од минимум 20 км до краја 2021. 
године 

1.4. Унапредити 
прерађивачке и 
складишне капацитете 
на територији општине 
Лапово 

1.4.1. Повећати прерадне капацитете кроз 
изградњу минимум 2 сушаре или других 
прерадних објеката до краја 2021. године 

1.4.2. Унапредити продајне и складишне 
капацитете кроз изградњу минимум 2 
складишна и 1 продајног објекта до краја 2021. 
године 

1.5. Унапредити 
васпитно - образовни 
систем у складу са 
потребама локалне 
самоуправе 

1.5.1. Повећати ниво стручне оспособљености 
ученика и студената за рад у привреди за 40 % 

1.5.2. Повећати ниво стручног усавршавања 
кадра у васпитно  - образовним институцијама 
за 40% 

1.5.3. Унапредити инфраструктурне и техничке 
капацитете у васпитно - образовним 
институцијама за 30% 

2. Развој 
инфраструктуре уз 

поштовање принципа 
очувања животне 

средине и подизање 
капацитета локалне 

самоуправе и пратећих 
институција ради 

ефикаснијег 
привлачења 

инвестиција и 
стварање нових 

радних места 

2.1. Унапредити услове 
за одрживо управљање 
водама (пијаћа и 
отпадна вода) и 
дистрибутивним 
системима и развити 
локалну саобраћајну 
инфраструктуру 
изградњом нове и 
реконструкцијом 
постојеће 

2.1.1. Реконструисати 5 км постојеће 
водоводне мреже, изградити 5 км нове и 
изградити додатне капацитете постојећег 
изворишта до краја 2021. године 

2.1.2. Изградити 1 постројење за третман 
отпадних вода, 5 км нове канализационе 
мреже и реконструисати 5 км постојеће 
канализационе мреже до краја 2021. године 

2.1.3. До краја 2021. године изградити и 
реконструисати минимум 15 км локалне 
саобраћајне инфраструктуре 

2.2. Повећати 
коришћење обновљивих 
извора енергије у 
локалној самоуправи и 
унапредити енергетску 
ефикасност и 
осавременити постојећу 
енергетску 
инфраструктуру 

2.2.1. Побољшати енергетску ефикасност 
реконструкцијом јавног осветљења заменом 
100% постојећих светиљки, реконструкцијом 
15% јавних објеката уз коришћење 2% 
обновљивих извора енергије у укупној 
потрошњи електричне и топлотне енергије у 
јавним објектима до краја 2021. године 

2.2.2. Реконструисати 4 постојећа и изградити 
два нова електро-енергетска објекта на 
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територији општине до краја 2021. године 

2.3. Успоставити и 
унапредити 
институционалне 
капацитете локалне 
самоуправе и системски 
приступ решавању 
имовинских односа, 
управљању пројектима и 
подизању еколошке 
свести становника 

2.3.1. До 2021. године ојачати капацитете 
локалне заједнице у домену заштите животне 
средине увођењем нових и проширењем 
постојећих едукативних програма формалног и 
неформалног образовања и организовати 
минимално 3 едукативна догађаја у току 
календарске године у циљу адекватне заштите 
животне средине општине Лапово 

2.3.2. Унапредити систем управљања 
пројектима и решавања имовниских односа у 
општинској управи едукацијом постојећег кадра 
и повећањем броја стручних извршилаца за 6 
новозапослених и успоставити информациони 
систем за праћење реализације планских и 
стратешких документа и пројеката до 2021. 
године 

3. Унапређење нивоа 
услуга здравствене и 

социјалне заштите 

3.1. Подићи квалитет 
здравствених услуга 
модернизацијом опреме, 
перманентном 
едукацијом медицинског 
и немедицинског особља 
и оптимизацијом 
медицинских услуга 

3.1.1. Унапредити здравље становништва 
организовањем минимум 5 превентивних 
програма и кампања до 2021. године 

3.1.2. Унапредити медицински кадар кроз 
едукацију лекара и медицинских техничара за 
30% до 2021. године 

3.1.3. Унапредити техничке и просторне 
капацитете чинилаца примарне здравствене 
заштите општине Лапово за 20% до 2021. 
године 

3.2. Унапредити систем 
социјалне заштите за 
решавање социјалних 
потреба грађана путем 
институционалне и 
ванинституционалне 
подршке 

3.2.1. Унапредити капацитете свих постојећих 
чинилаца социјалне заштите (кадровски, 
технички и просторни) за 20% до 2021. године 

3.2.2. Повећати опсег услуга социјалне 
заштите и њихову доступност корисницима 
услуга, посебно осетљивим категоријама 
становништва за 20% до 2021. године 

3.2.3. Унапредити социјалну инклузију и 
задовољење социјалних потреба посебно 
осетљивих категорија становништва за 25% 
путем грађанског активизма и лиценцирања 
нових пружалаца услуга до 2021. године 
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4. Формирање и развој 
атрактивних 

културних, спортских и 
туристичких садржаја 

уз ефикасно 
коришћење локалних 
природних ресурса, 
кроз инвестирање у 
младе и подизање 

њихових капацитета 

4.1. Повећати 
укљученост грађанства, 
нарочито младих, у 
културна дешавања 
подизањем квалитета и 
разноликости садржаја и 
унапређењем капацитета 
релевантних установа 

4.1.1. Унапредити просторне капацитете и 
опремљеност установа културе за 30 %  до 
2021. године 

4.1.2. Повећати укљученост грађана нарочито 
младих, у културно-уметничке активности за 
20% до 2021. године кроз подизање свести о 
културним вредностима 

4.2. Побољшати услове 
за масовније бављење 
школским, рекреативним, 
алтернативним и 
клупским спортским 
активностима 
коришћењем природних 
ресурса, унапређењем 
просторних капацитета 
уз повећање свести о 
значају бављења 
спортом 

4.2.1. Повећати масовност бављења 
различитим спортским активностима свих 
грађана Лапова за 30% до 2021. године путем 
промоције алтернативних и унапређењем 
популарних спортских садржаја 

4.2.2. Унапредити капацитете јавних спортских 
терена и прилагодити постојеће природне 
ресурсе за бављење алтернативним, 
аматерским и професионалним спортом свих 
грађана за 30% до 2021. године 

4.3. Развити туристичку 
понуду и подићи ниво 
туристичких услуга 
стварањем услова за 
комерцијализацију 
природних ресурса, 
изградњом неопходне 
туристичке 
инфраструктуре и 
постизањем економске 
одрживости постојећих и 
нових туристичких 
производа 

4.3.1. Повећати туристичку посећеност 
општине Лапово за 20% до 2021. године 
повећањем квалитета постојећих 
манифестација и увођењем нових видова 
туризма са акцентом на етно и спортски 
туризам 

4.3.2. Проширити туристичку инфраструктуру 
за 30 % до 2021. године изградњом смештајних 
капацитета и пратеће инфраструктуре 
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Преглед пројеката и програма 
 
 

Исходиште рада на изради стратешког документа су пројекти чијом се планираном 
реализацијом остварује директан утицај на одрживи развој општине Лапово. 

Пројекти су конкретизација напора кроз које се област планиране интервенције сужава 
од општег ка посебном. Они су везани за сваки оперативни циљ дефинисан радом ТРГ. 

Чланови радних група, у овој фази, радили су на развијању конкретних пројектних  
идеја, односно  акција које ће произвести будуће позитивне промене у општини Лапово, 
током наредних пет година. Свака пројектна идеја је образложена у пројектном обрасцу 
који садржи кључне елементе сваког пројекта: 

– Назив пројекта  

– Сврха пројекта  

– Подносилац  

– Оперативни циљ из Стратегије  

– Опис  

– Трајање 

– Очекивани резултати  

– Очекивани партнери 

– Допринос партнера 

– Услови за имплементацију пројекта 

– Фактори ризика 

– Вредност пројекта 

Након усвајања финалне листе пројеката која је подразумевала комплетне пројектне 
идеје у оквиру сваког од оперативних циљева, сваког стратешког циља, дефинисаног у 
оквиру сваког приоритета, прешло се на груписање пројеката у развојне програме и то на 
бази комплементарности пројектних идеја. Идентификација програма је битна због 
стварања механизама за финансирање, а самим тим и конкретизацију стратешког 
документа. 

У овој фази су основну улогу имали дефинисани стратешки циљеви у оквиру 
развојних приоритета јер је од њихове обухватности зависило да ли ће програми бити 
идентични са самим циљевима, или ће се, ако је у оквиру циљева дефинисан велики број 
пројеката, извршити подела циљева на неколико компоненти које онда постају програми. 

Претходно наведени приступ имплементиран је у општини Лапово тако да је произвео 
следеће резултате: 

Табеле са резултатитма рада ТРГ-ова, односно:  

 

– збирну табелу од визије до пројеката са укупно дефинисаних 103 пројекта и  

–  преглед идентификованих пројектних идеја и оквирне вредности пројеката по 
програмима. 



 

  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

Визија 

Лапово је високо разијена општина у којој се континуирано стварају нова радна места кроз ефикасну политику 
привлачења инвеститора, базирану на искоришћавању конкурентских предности, проистеклих из повољног геостратешког 
положаја на Коридору X. Развој МСП сектора је базиран на услугама из области грађевинске индустрије, производњи 
здраве хране и туризму. 

Територија општине Лапово је урбанистички и инфраструктурно уређена и потпуно комунално опремљена градска 
средина са ефикасном локалном самоуправом која успешно развија регионална, национална и међународна партнерства. 

Еколошки је здрава и комунално потпуно уређена средина, која поштује принципе одрживости и очувања животне средине, 
са становницима који имају високо развијену еколошку свест. 

Лапово, општина са традиционалним породичним вредностима и добрим међуљудским односима, има флексибилан 
систем образовања који је у функцији задовољавања потреба локалне привреде и инвеститора, са развијеним социјалним 
и здравственим службама, где се млади баве спортом и уметношћу. 

Развојна приоритетна 
област 

Стретешки циљ Оперативни циљ Пројекти 

1. Обезбеђење повољне 
климе за развој 

пољопривреде и 
привреде базиране на 

сектору малих и средњих 
предузећа и систему 

образовања који 
одговара потребама 

привреде 

 

1.1. Унапредити пословни и 
инвестициони амбијент у 
општини Лапово 

1.1.1. Унапредити 
инфраструктурне капацитете у 
радним зонама 1 и 4 

1) Израда планско-урбанистичке 
документације за проширење 
индусријске зоне 1 у општини 
Лапово 

2) Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне 1 

3) Утврђивање фактичког стања и 
откуп земљишта од стране 
општине за потребе инвеститора 
ради унапређења радне зоне 4 

4) Утвђивање фактичког стања и 
откуп земљишта од стране 
инвеститора за потребе 
проширења индустријске зоне 1 
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1.1.2. Повећати ниво директних 
инвестиција у општини за минимум 
10% 

1) Израда водича за инвеститоре 

2) Локални центар за подршку 
бизнису - One stop shop услуге 

3) Развој инвестиционе 
инфраструктуре 

1.1.3. Повећати број запослених за 
минимум 10% 

1) Дани предузетништва у Лапову 

2) Самозапошљавање младих 

1.2. Креирати ефикасне 
локалне механизме за 
подршку развоју МСПП 
сектора 

1.2.1. Реорганизовати и 
унапредити рад удружења 
предузетника тако да је минимум 
60% чланица добило неки вид 
подршке до 2021. године 

1) Тренинзи и едукација 
предузетника кроз активности 
удружења предузетника Лапова 

2) Млади предузетници 

3) Развој удружења предузетника 
општине Лапово 

1.2.2. Унапређење рада 
Канцеларије за ЛЕР кроз 
оспособљавање минимум 2 особе 
за пружање стручне подршке 
МСПП сектору 

1) Унапређење рада канцеларије 
за ЛЕР – прва фаза 

2) Унапређење рада канцеларије 
за ЛЕР –друга фаза 

1.2.3. Повећати ниво стручног 
усавршавања незапослених лица 
и запослених у МСП сектору за 
минимум 20 % 

1) Усаврши своје знање 

2) Aнализа потребе инвеститора 
за квалификованом радном 
снaгом 

1.3. Унапредити примарну 
пољопривредну производњу 
кроз подршку и стварање 
инфраструктурних услова за 
јачање конкурентности 
пољопривредних 
произвођача 

1.3.1. До 2021. године повећати 
површине под воћарским 
културама за минимум 50% кроз 
подршку пољопривредницима у 
подизању нових засада 

1) Набавка сертификованог садног 
материјала коштичавог воћа 

2) Набавка сертификованог садног 
материјала јабучастог воћа 

3) Набавка сертификованог садног 
материјала јагодастог воћа 

1.3.2. До 2021. године унапредити 
сектор сточарства кроз повећање 

1) Побољшање расног састава и 
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бројности и квалитета сточног 
фонда за минимум 30% у односу 
на постојеће стање 

бројности грла говеда 

2) Побољшање расног састава и 
бројности грла оваца 

1.3.3. Унапредити сектор 
пчеларства кроз повећање броја 
кошница за минимим 60% до краја 
2021. године кроз константну 
стручну, финансијску и техничку 
подршку удружењу пчелара и 
осталим газдинствима која се баве 
пчеларством 

1) Изградња етно куће меда 

2) Шумадијски мед 

1.3.4. Унапредити знања 
пољопривредних произвођача кроз 
организовање минимум 30 
едукација из различитих области 
руралне економије до краја 2021. 
године 

1) Едукација пољопривредника за 
производњу поврћа у 
пластеницима 

2) Посете сајмова пољопривреде 

3) Развој удружења воћара и 
виноградара “Црвени брег” 

1.3.5. Унапредити руралну 
инфраструктуру од значаја за 
развој пољопривреде кроз 
изградњу нових и одржавање 
постојећих атарских путева у 
дужини од минимум 20 км до краја 
2021. године 

1) Реконструкција пољских путева 
на територији општине Лапово – 
ПРВА ФАЗА 

2) Реконструкција пољских путева 
на територији општине Лапово – 
ДРУГА ФАЗА 

1.4. Унапредити 
прерађивачке и складишне 
капацитете на територији 
општине Лапово 

1.4.1. Повећати прерадне 
капацитете кроз изградњу 
минимум 2 сушаре или других 
прерадних објеката до краја 2021. 
године 

1) Изградња сушаре 

2) Набавка система за калибрацију 
воћа 

1.4.2. Унапредити продајне и 
складишне капацитете кроз 

1) Мини хладњаче за складиштење 
воћа 1. фаза 
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изградњу минимум 2 складишна и 
1 продајног објекта до краја 2021. 
године 

2) Мини хладњаче за складиштење 
воћа 2.фаза 

1.5. Унапредити васпитно - 
образовни систем у складу са 
потребама локалне 
самоуправе 

1.5.1. Повећати ниво стручне 
оспособљености ученика и 
студената за рад у привреди за 40 
% 

1) Унапреди своја знања и 
вештине 

2) Центар за радну и 
професионалну оријентацију 

3) Омладински клуб 

1.5.2. Повећати ниво стручног 
усавршавања кадра у васпитно  - 
образовним институцијама за 40% 

1) Едукације путем конгреса и 
семинара који се захтевају у 
процесу лиценцирања просветних 
радника основних школа 

2) Повећање компетенција 
наставника, васпитача и стручних 
сарадника 

3) Помоћ и рад са ученицима са 
сметњама у развоју 

1.5.3. Унапредити 
инфраструктурне и техничке 
капацитете у васпитно - 
образовним институцијама за 30% 

1) Израда комплетно нове грејне 
инсталације 

2) Реконструкција санитарних 
просторија 

2. Развој инфраструктуре 
уз поштовање принципа 

очувања животне 
средине и подизање 
капацитета локалне 

самоуправе и пратећих 
институција ради 

ефикаснијег привлачења 
инвестиција и стварање 

нових радних места 

2.1. Унапредити услове за 
одрживо управљање водама 
(пијаћа и отпадна вода) и 
дистрибутивним системима и 
развити локалну саобраћајну 
инфраструктуру изградњом 
нове и реконструкцијом 
постојеће 

2.1.1. Реконструисати 5 км 
постојеће водоводне мреже, 
изградити 5 км нове и изградити 
додатне капацитете постојећег 
изворишта до краја 2021. године 

1) Завршетак изградње 
магистралног цевовода и 
резервоара 

2) Реконструкција водоводне 
мреже – замена цементно 
азбесних цеви 

2.1.2. Изградити 1 постројење за 
третман отпадних вода, 5 км нове 
канализационе мреже и 

1) Изградња прве фазе главног 
канализационог колектора 

2) Фабрика за пречишћавање 
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реконструисати 5 км постојеће 
канализационе мреже до краја 
2021. године 

отпадне воде – прва фаза 

2.1.3. До краја 2021. године 
изградити и реконструисати 
минимум 15 км локалне 
саобраћајне инфраструктуре 

1) Израда пројектно-техничке 
документације и реконструкција 
надвожњака у центру Лапова, који 
се налази преко пруге Коридора 10 
2) Реконструкција и изградња 
међуопштинских путева 
3) Реконструкција путева – прва 
фаза 
4) Реконструкција локалних путева 
на територији општине Лапово- 2 
фаза 

2.2. Повећати коришћење 
обновљивих извора енергије 
у локалној самоуправи и 
унапредити енергетску 
ефикасност и осавременити 
постојећу енергетску 
инфраструктуру 

2.2.1. Побољшати енергетску 
ефикасност реконструкцијом јавног 
осветљења заменом 100% 
постојећих светиљки, 
реконструкцијом 15% јавних 
објеката уз коришћење 2% 
обновљивих извора енергије у 
укупној потрошњи електричне и 
топлотне енергије у јавним 
објектима до краја 2021. године 

1) Замена јавног осветљења у 
Лапову 1. фаза 

2) Замена јавног осветљења у 
Лапову 2. фаза 

3) Замена јавног осветљења у 
Лапову 3. фаза 

2.2.2. Реконструисати 4 постојећа и 
изградити два нова електро-
енергетска објекта на територији 
општине до краја 2021. године 

1) Изградња електроенергекског 
објекта ТС 10/0,4 kV ”Слатина” 

2) Изградња електроенергекског 
објекта ТС 10/0,4 kV ”Церска” 

3) Пројекат: Реконструкција 
постојећег електро енергетског 
објекта ТС 110/35/10 kV Лапово 

4) Реконструкција постојећих 
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електро-енергенских објеката: ТС 
1529 (Крајина вино),ТС 1550 
(Мујковиц́и),ТС 1546 (Рака 
Петричевиц́) 

2.3. Успоставити и 
унапредити институционалне 
капацитете локалне 
самоуправе и системски 
приступ решавању 
имовинских односа, 
управљању пројектима и 
подизању еколошке свести 
становника 

2.3.1. До 2021. године ојачати 
капацитете локалне заједнице у 
домену заштите животне средине 
увођењем нових и проширењем 
постојећих едукативних програма 
формалног и неформалног 
образовања и организовати 
минимално 3 едукативна догађаја 
у току календарске године у циљу 
адекватне заштите животне 
средине општине Лапово 

1) Едукација деце школског и 
средњешколског узраста 

2) Едукација најмлађих кроз игру и 
дечију радионицу 

3) Израда пројекта рекултивације и 
санације дивљих депонија уз 
потребна испитивања и анализе 

4) ПРЕУЗМИ ОДГОВОРНОСТ 
САЧУВАЈ ПЛАНЕТУ! 

2.3.2. Унапредити систем 
управљања пројектима и 
решавања имовниских односа у 
општинској управи едукацијом 
постојећег кадра и повећањем 
броја стручних извршилаца за 6 
новозапослених и успоставити 
информациони систем за праћење 
реализације планских и 
стратешких документа и пројеката 
до 2021. године 

1) Едукација постојећег кадра и 
повећања броја стручних 
извршилаца у Одељењу за 
имовинско правне послове, 
урбанизам, грађевинске, стамбено-
ком 

2) Израда плана додатне едукације 
службеника општинске управе 

3) Формирање пројектних тимова у 
општини Лапово и јавним 
предузећима 

3. Унапређење нивоа 
услуга здравствене и 

социјалне заштите 

3.1. Подићи квалитет 
здравствених услуга 
модернизацијом опреме, 
перманентном едукацијом 
медицинског и немедицинског 

3.1.1. Унапредити здравље 
становништва организовањем 
минимум 5 превентивних програма 
и кампања до 2021. године 

1) Буди здрав и јак 

2) Едукација становништва из 
области заразних болести 

3) Eдукација жена из области 
превенције карцонома дојки 
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особља и оптимизацијом 
медицинских услуга 

3.1.2. Унапредити медицински 
кадар кроз едукацију лекара и 
медицинских техничара за 30% до 
2021. године 

1) Похађање курса цитолошке 
дијагностике за гинекологију и 
постављање истог за сталну обуку 
на годишњем нивоу 

2) Стварање услова за упућивање 
лекара на специјализацију из више 
области 

3.1.3. Унапредити техничке и 
просторне капацитете чинилаца 
примарне здравствене заштите 
општине Лапово за 20% до 2021. 
године 

1) Изградња гараже за возила 
Дома здравља у Лапову 

2) Набавка апарата за 
електролите(Nа и К) и микроскопа 

3) Набавка санитетског возила 

4) Набавка ултразвука за потребе 
гинекологије, педијатрије и опште 
медицине 

5) Уградња лифта у Дому здравља 

3.2. Унапредити систем 
социјалне заштите за 
решавање социјалних 
потреба грађана путем 
институционалне и 
ванинституционалне подршке 

3.2.1. Унапредити капацитете свих 
постојећих чинилаца социјалне 
заштите (кадровски, технички и 
просторни) за 20% до 2021. године 

1) Изградња и опремање 
магацинских простора Црвеног 
крста Лапово 

2) Опремање пословног простора 
техничком опремом у улици 
Његошева 25 за потребе 
самосталног Центра за социјални 
рад 

3.2.2. Повећати опсег услуга 
социјалне заштите и њихову 
доступност корисницима услуга, 
посебно осетљивим категоријама 
становништва за 20% до 2021. 
године 

1) Помоћ, подршка и брига о 
старим лицима 

2) Центар за породичну терапију 

3) Едукативни програми из области 
социјалне заштите 

3.2.3. Унапредити социјалну 
инклузију и задовољење 

1) Социјална мапа Лапова 

http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=114
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=114
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=114
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=115
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=115


  

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2017-2021 

 

 114 

социјалних потреба посебно 
осетљивих категорија 
становништва за 25% путем 
грађанског активизма и 
лиценцирања нових пружалаца 
услуга до 2021. године 

2) Услужни центар 

3) Зора 

 

 

 

 

4. Формирање и развој 
атрактивних културних, 

спортских и туристичких 
садржаја уз ефикасно 
коришћење локалних 

природних ресурса, кроз 
инвестирање у младе и 

подизање њихових 
капацитета 

4.1. Повећати укљученост 
грађанства, нарочито младих, 
у културна дешавања 
подизањем квалитета и 
разноликости садржаја и 
унапређењем капацитета 
релевантних установа 

4.1.1. Унапредити просторне 
капацитете и опремљеност 
установа културе за 30 %  до 2021. 
године 

1) Унапређење библиотечко-
информационе делатности 

2) Изградња и опремање 
гардероба КТЦ-а 

3) Мобилна сцена за извођење 
културних програма 

4) Набавка адекватног кино-
пројектора за рад биоскопа 

5) Уградња лифта и приступне 
рампе у КТЦ 

4.1.2. Повећати укљученост 
грађана нарочито младих, у 
културно-уметничке активности за 
20% до 2021. године кроз 
подизање свести о културним 
вредностима 

1) Објављивање публикације у 
области библиотечко-
информационе делатности 

2) Амфитеатар 

3) Формирање омладинског и 
дечјег позоришта кроз школу глиме 
и сценске уметности 

4) Лапово кроз векове-
ВРЕМЕПЛОВ 

4.2. Побољшати услове за 
масовније бављење 
школским, рекреативним, 
алтернативним и клупским 
спортским активностима 
коришћењем природних 
ресурса, унапређењем 

4.2.1. Повећати масовност 
бављења различитим спортским 
активностима свих грађана Лапова 
за 30% до 2021. године путем 
промоције алтернативних и 
унапређењем популарних 
спортских садржаја 

1) Омасовљење бављења 
различитим спортским 
активностима 

2) Омасовљење спорта 

3) Развијање одбојке у Лапову 
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просторних капацитета уз 
повећање свести о значају 
бављења спортом 

4.2.2. Унапредити капацитете 
јавних спортских терена и 
прилагодити постојеће природне 
ресурсе за бављење 
алтернативним, аматерским и 
професионалним спортом свих 
грађана за 30% до 2021. године 

1) Завршетак школско-спортске 
хале у Лапову 

2) Изградња спортских елемената 
зиплајн-а и вештачке (пењачке) 
стене на језеру Rewild 

3) Затворени базени 

4.3. Развити туристичку 
понуду и подићи ниво 
туристичких услуга 
стварањем услова за 
комерцијализацију природних 
ресурса, изградњом 
неопходне туристичке 
инфраструктуре и 
постизањем економске 
одрживости постојећих и 
нових туристичких производа 

4.3.1. Повећати туристичку 
посећеност општине Лапово за 
20% до 2021. године повећањем 
квалитета постојећих 
манифестација и увођењем нових 
видова туризма са акцентом на 
етно и спортски туризам 

1) Каталог Међународне изложбе 
ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
ЛАПОВО 

2) Категоризација сеоских 
домаћинстава на територији 
Лапова 

3) Kад кажем Лапово-
фотомонографија 

4) Лапово у фокусу туризма 

5) Лапово у срцу Железнице 

4.3.2. Проширити туристичку 
инфраструктуру за 30 % до 2021. 
године изградњом смештајних 
капацитета и пратеће 
инфраструктуре 

1) Изгрaдњa бунгaлoвa и пoдизaњe 
смeштajних кaпaцитeтa 

2) Реконструкција Трга Краља 
Александра, Трга Ђенерала Драже 
и Игралишта за децу 

3) Сувенирница од рециклираног 
материјала 
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Развојна приоритетна област 1  
 
Обезбеђење повољне климе за развој пољопривреде и привреде базиране на 
сектору малих и средњих предузећа и систему образовања који одговара 
потребама привреде 
 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОДРШКЕ ИНВЕСТИТОРИМА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 
Израда планско-урбанистичке документације за проширење индустријске 
зоне 1 у општини Лапово 

1.1.1. 100.000 

2 Инфраструктурно опремање индустријске зоне 1 1.1.1. 1.000.000 

3 
Утврђивање фактичког стања и откуп земљишта од стране општине за 
потребе инвеститора ради унапређења радне зоне 4 

1.1.1. 100.000 

4 
Утвђивање фактичког стања и откуп земљишта од стране инвеститора за 
потребе проширења индустријске зоне 1 

1.1.1. 100.000 

    5 Израда водича за инвеститоре 1.1.2.  5.000 

6 Локални центар за подршку бизнису - One stop shop услуге 1.1.2. 10.000 

7 Развој инвестиционе инфраструктуре 1.1.2. 70.000 

Укупно 1.385.000 

  

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ СЕКТОРА МСПП 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Дани предузетништва у Лапову 1.1.3. 15.000 

2 Самозапошљавање младих 1.1.3. 10.000 

3 
Тренинзи и едукација предузетника кроз активности удружења 
предузетника Лапова 

1.2.1. 10.000 

4 Млади предузетници 1.2.1. 100.000 

5 Развој удружења предузетника општине Лапова 1.2.1. 25.000 

6 Унапређење рада канцеларије за ЛЕР – прва фаза 1.2.2. 30.000 

7 Унапређење рада канцеларије за ЛЕР –друга фаза 1.2.2. 10.000 

8 Усаврши своје знање 1.2.3. 10.000 

9 Aнализа потребе инвеститора за квалификованом радном снaгом 1.2.3. 9.000 

Укупно 209.000 
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Набавка сертификованог садног материјала коштичавог воћа 1.3.1. 30.000  

2 Набавка сертификованог садног материјала јабучастог воћа 1.3.1. 30.000  

3 Набавка сертификованог садног материјала јагодастог воћа 1.3.1. 30.000  

4 Побољшање расног састава и бројности грла говеда 1.3.2. 91.500  

5 Побољшање расног састава и бројности грла оваца 1.3.2. 62.500  

6 Изградња етно куће меда 1.3.3. 20.000  

7 Шумадијски мед 1.3.3. 30.000  

Укупно 294.000  

  

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Едукација пољопривредника за производњу поврћа у пластеницима 1.3.4. 6.000  

2 Посете сајмова пољопривреде 1.3.4. 7.000  

3 Развој удружења воћара и виноградара “Црвени брег” 1.3.4. 30.000  

Укупно 43.000  

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРЕРАДНИХ И СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Изградња сушаре 1.4.1. 20.000  

2 Набавка система за калибрацију воћа 1.4.1. 40.000  

3 Мини хладњача за складиштење воћа – 1. фаза 1.4.2. 40.000  

4 Мини хладњача за складиштење воћа – 2. фаза 1.4.2. 40.000  

Укупно  140.000  
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http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=73
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=70
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=71
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=62
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=63
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=64
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=74
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=75
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=76
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=77
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 
Реконструкција пољских путева на територији општине Лапово – ПРВА 
ФАЗА 

1.3.5. 72.000  

2 
Реконструкција пољских путева на територији општине Лапово – ДРУГА 
ФАЗА 

1.3.5. 96.000  

Укупно 168.000  

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Унапреди своја знања и вештине     1.5.1 25.000 

2 Центар за радну и професионалну оријентацију     1.5.1 30.000 

    3 Омладински клуб 1.5.1 10.000 

Укупно 65.000 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА КАДРА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 
Едукације путем конгреса и семинара који се захтевају у процесу 
лиценцирања просветних радника основних школа 

1.5.2. 10.000 

2 Повећање компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника       1.5.2. 20.000 

3 Помоћ и рад са ученицима са сметњама у развоју       1.5.2. 13.000 

Укупно 43.000 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Израда комплетно нове грејне инсталације 1.5.3. 20.000 

2 Реконструкција санитарних просторија      1.5.3. 10.000 

Укупно 30.000 

 

http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=20
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=20
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=21
http://www.olednetwork.rs/lapovo/lsor/index.php?show=view_project&project_id=21
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Укупан број програма: 9 
Укупан број пројеката: 40 
Укупна вредност пројеката: 2.377.000,00 евра 
 
 
Развојна приоритетна област 2  
 
Развој инфраструктуре уз поштовање принципа очувања животне средине и 
подизање капацитета локалне самоуправе и пратећих институција ради 
ефикаснијег привлачења инвестиција и стварање нових радних места 
 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊЕ НОВИХ КОМУНАЛНИХ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Завршетак изградње магистралног цевовода и резервоара 2.1.1. 600.000  

2 Реконструкција водоводне мреже – замена цементно азбесних цеви 2.1.1. 488.000  

3 Изградња прве фазе главног канализационог колектора 2.1.2. 45.000  

4 Фабрика за пречишћавање отпадне воде – прва фаза 2.1.2. 600.000  

Укупно 1.733.000  

 

ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 
Израда пројектно-техничке документације и реконструкција надвожњака 
у центру Лапова, који се налази преко пруге Коридора 10 

2.1.3. 300.000  

2 
Израда пројекта рекултивације и санације дивљих депонија уз потребна 
испитивања и анализе 

2.3.1. 150.000  

Укупно  450.000  

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Реконструкција и изградња међуопштинских путева 2.1.3. 674.660  

2 Реконструкција путева – прва фаза 2.1.3. 30.000  

3 Реконструкција локалних путева на територији општине Лапово - 2 фаза 2.1.3. 262.200  

Укупно  966.860  
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Замена јавног осветљења у Лапову 1. фаза 2.2.1. 45.000  

2 Замена јавног осветљења у Лапову 2. фаза 2.2.1. 45.000  

3 Замена јавног осветљења у Лапову 3. фаза 2.2.1. 45.000  

Укупно 135.000  

 

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ 
у еврима 

1 Изградња електроенергекског објекта ТС 10/0,4 kV ”Слатина” 2.2.2. 30.000  

2 Изградња електроенергекског објекта ТС 10/0,4 kV ”Церска” 2.2.2. 30.000  

3 
Реконструкција постојећег електро енергетског објекта ТС 110/35/10 kV 
Лапово 

2.2.2. 2.300.000  

4 
Реконструкција постојећих електро-енергенских објеката: ТС 1529 
(Крајина вино),ТС 1550 (Мујковићи),ТС 1546 (Рака Петричевић) 

2.2.2. 15.000  

Укупно  2.375.000  

 

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ У НАПРЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Едукација деце школског и средњешколског узраста 2.3.1. 1.500 

2 Едукација најмлађих кроз игру и дечију радионицу         2.3.1. 1.000 

3 Преузми одговорност сачувај планету!         2.3.1. 7.500 

4 
Едукација постојећег кадра и повећања броја стручних извршилаца у 
Одељењу за имовинско правне послове, урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне  

2.3.2. 20.000 

5 Израда плана додатне едукације службеника општинске управе 2.3.2. 5.000 

6 Формирање пројектних тимова у општини Лапово и јавним предузећима 2.3.2. 2.000  

Укупно 37.000  

 
Укупан број програма: 6 програма 
Укупан број пројеката: 22 пројекта 
Укупна вредност пројеката: 5.696.860,00 евра 
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Развојна приоритетна област 3  
 
Унапређење нивоа услуга здравствене и социјалне заштите 
 

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНОГ КАДРА И СТАНОВНИШТВА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Буди здрав и јак 3.1.1. 5.000 

2 Едукација становништва из области заразних болести          3.1.1. 5.000 

3 Eдукација жена из области превенције карцонома дојки          3.1.1. 5.000 

4 
Похађање курса цитолошке дијагностике за гинекологију и постављање 
истог за сталну обуку на годишњем нивоу 

3.1.2. 16.000 

5 
Стварање услова за упућивање лекара на специјализацију из више 
области 

3.1.2. 25.000 

Укупно 56.000 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА И ОПРЕМЉЕНОСТИ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Изградња гараже за возила Дома здравља у Лапову 3.1.3. 25.000  

2 Набавка апарата за електролите(Nа и К) и микроскопа 3.1.3. 5.000  

3 Набавка санитетског возила 3.1.3. 30.000  

4 
Набавка ултразвука за потребе гинекологије, педијатрије и опште 
медицине 

3.1.3. 
20.000  

5 Уградња лифта у Дому здравља 3.1.3. 30.000  

Укупно  110.000  

 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА И ОПРЕМЉЕНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Изградња и опремање магацинских простора Црвеног крста Лапово 3.2.1. 25.000  

2 
Опремање пословног простора техничком опремом у улици Његошева 
25 за потребе самосталног Центра за социјални рад 

3.2.1. 10.000  

Укупно 35.000  
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ  

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Помоћ,подршка и брига о старим лицима 3.2.2. 15.000  

2 Центар за породичну терапију 3.2.2. 7.000  

3 Едукативни програми из области социјалне заштите 3.2.2. 5.000  

4 Социјална мапа Лапова 3.2.3. 10.000  

5 Услужни центар 3.2.3. 10.000  

6 Зора 3.2.3. 20.000  

Укупно 67.000  

 

 
Укупан број програма:  4 програма 
Укупан број пројеката: 18 пројеката 
Укупна вредност пројеката: 268.000,00 евра 
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Развојна приоритетна област 4  
 
Формирање и развој атрактивних културних, спортских и туристичких садржаја уз ефикасно 
коришћење локалних природних ресурса, кроз инвестирање у младе и подизање њихових 
капацитета 
 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА И ОПРЕМЉЕНОСТИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Унапређење библиотечко-информационе делатности     4.1.1. 4.300  

2 Издрадња и опремање гардероба КТЦ-а 4.1.1. 38.000  

3 Мобилна сцена за извођење културних програма 4.1.1. 3.700  

4 Набавка адекватног кино-пројектора за рад биоскопа 4.1.1. 6.200  

5 Уградња лифта и приступне рампе у КТЦ 4.1.1. 32.000  

Укупно 84.200  

 

ПРОГРАМ КРЕИРАЊА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ САДРЖАЈА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 
Објављивање публикације у области библиотечко-информационе 
делатности 

4.1.2. 4.300  

2 Амфитеатар 4.1.2. 10.000  

3 
Формирање омладинског и дечјег позоришта кроз школу глуме и 
сценске уметности 

4.1.2. 
5.000  

4 Лапово кроз векове-ВРЕМЕПЛОВ 4.1.2. 1.500  

Укупно 20.800 

 

ПРОГРАМ ОМАСОВЉАВАЊА И РАЗВИЈАЊА СПОРТА 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Омасовљење бављења различитим спортским активностима 4.2.1. 100.000 

2 Омасовљење спорта 4.2.1. 74.400 

3 Развијање одбојке у Лапову 4.2.1. 2.000 

Укупно 176.400 
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Завршетак школско-спортске хале у Лапову 4.2.2. 350.000  

2 
Изградња спортских елемената зиплајн-а и вештачке (пењачке) стене 
на језеру Rewild 

4.2.2. 
4.000  

3 Затворени базени 4.2.2. 100.000  

Укупно 454.000  

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Каталог Међународне изложбе ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО 4.3.1. 4.500  

2 Категоризација сеоских домаћинстава на територији Лапова 4.3.1. 2.100  

3 Kад кажем Лапово-фотомонографија 4.3.1. 5.500  

4 Лапово у фокусу туризма 4.3.1. 20.000  

5 Лапово у срцу Железнице 4.3.1. 5.000  

Укупно 37.100  

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 ПРОЈЕКАТ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉ 

ОКВИРНА 
ВРЕДНОСТ у 

еврима 

1 Изгрaдњa бунгaлoвa и пoдизaњe смeштajних кaпaцитeтa 4.3.2. 4.000  

2 
Реконструкција Трга Краља Александра, Трга Ђенерала Драже и 
Игралишта за децу 

4.3.2. 
106.333  

3 Сувенирница од рециклираног материјала 4.3.2. 2.500  

Укупно 112.833  

 
Укупан број програма: 6 програма 
Укупан број пројеката: 23 пројеката 
Укупна вредност пројеката: 885.333,00 евра 
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Препоруке за имплементацију Стратегије 

 
 
Процес имплементације Стратегије одрживог развоја општине Лапово за период 2017-
2021. године садржи више фаза, односно корака, који воде њеној реализацији. Први корак 
у овом процесу је формирање Комисије за праћење реализације Стратегије. Први задатак 
Комисије је да координира израду плана имплементације и акционог плана за реализацију 
Стратегије. Комисију чине представници општинске управе и чланови општинског већа. 
Стратегија одрживог развоја општине Лапово, са израђеним планом имплементације и 
акционим планом, постаје основ за израду секторских стратегија и укључује се у рад свих 
служби локалне самоуправе, постајући алат за формирање буџета. 
На годишњем нивоу се врши евалуација стратешког документа, тј. ефикасност 
реализације циљева уз помоћ индикатора одрживости који дају слику промена у општини, 
односно напретка насталог реализацијом Стратегије. Комисија подржава опредељивање 
општинског буджета за реализацију циљева и програма дефинисаних Стратегијом, 
односно програмско буџетирање.  
Поред тога,  потребно је применити партиципативан приступ у имплементацији, као и у 
процесу израде Стратегије. Наиме, неопходно је обезбедити широко учешће актера 
локалне заједнице у реализацији стратешког документа, како би се обезбедио 
легитимитет процеса и његово успешно спровођење. На нивоу општине потребно је 
склапати партнерства између јавног и приватног сектора и организација цивилног 
друштва у циљу заједничког рада на реализацији активности предвиђених планом.  
Плански приступ, континуираност заједничког рада актера на имплементацији за све 
време трајања стратешког документа, поштовање правила и свесност потребе за 
одговорним спровођењем процеса имплеменатције, представљају кључне елементе за 
остваривање одрживог развоја општине Лапово. 
 
Фазе израде Акционог плана 
 

- Идентификација приоритетних пројеката из Стратегије одрживог развоја општине 
Лапово за период 2017-2021 

- Идентификација предуслова за реализацију пројеката, дефинисање прве фазе 
пројеката/програма, идентификација заинтересованих страна и носилаца пројеката 

- Попуњавање образаца за идентификацију пројеката, тј. прецизно дефинисање 
активности, носиоца, извора финансирања, вредност и именовање члан већа који 
ће бити одговоран за имплементацију пројекта 

- Састанак Комисије и верификација предлога за Акциони план од стране 
општинског већа 

 
Сврха акционог плана је: 
 

- Практична примена стратешког документа у планирању одрживог развоја општине 
- Интегрисање пројеката и програма дефинисаних Стратегијом у план рада 

општинских управа и предузећа/организација чији је оснивач општина 
- Планирање општинског буџета у складу са приоритетима Стратегије и Акционим 

планом  
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Пројекти су углавном програмског карактера – вишегодишњи и морају бити фазно 
планирани и фазно имплементирани. На основу фаза пројеката врши се планирање 
буџета. Управа ће лакше планирати рад, а члановима Општинског већа ће се омогућити 
лакше праћење области за коју су задужени. 


