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Општи подаци 
Општина: Лапово 

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија 

Број телефона - централа: +381 34 853 159 
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ПИБ: 101888526 
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Интернет адреса: www.lapovo.rs 

Врста документа: Стратегија за младе општине Лапово 

Време израде документа: Jун,2019 

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака: КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 
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УВОД 

Национална стратегија за младе дефинисала је смернице, принципе и вредности. 

Свесни да без институционалног оквира нема доказа о системском бављењу 

младима као ни континуиране бриге о проблемима, интересовањима и потребама 

младих. 

 

Како су млади најважнији ресурс општине Лапово, наша је обавеза, али и 

задовољство да наставимо да им пружамо сву неопходну институционалну, 

програмску и финансијску подршку. 

 

Подршка младима не представља само тренутно побољшање живота младих, већ 

представља улагање у будућност младих, будућност нашег места и наше државе. 

 

Општина Лапово ће кроз усвајање стратегије за младе наставити да пружа 

подршку и ствара услове за даљи рад и унапређење положаја младих. 

 

Локална стратегија за младе општине Лапово је документ који дефинише: 

 

• Законске оквире 

• Институције 

• Пресек тренутног стања положаја младих у Лапову и анализу 

проблема са којима се најчешће млади срећу 

• Формулисање мера за решавање дефинисаних проблема младих људи 

Дефинисање вредности, принципа, приоритета и циљева за младе 
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1. ЗАКОН О МЛАДИМА 
 

Oвим законом уређују се мере и активности које предузимају Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ 

унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање 

потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе. 

 

Циљ закона је стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном 

деловању, развоју и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит. 

 

Поједини изрази у овом закону имају следеће значење: 

 

1) омладина или млади су лица од навршених 15 година до навршених 30 година 

живота; 

 

2) субјекти омладинске политике су: Република Србија, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе као носиоци омладинске политике, установе, 

удружења која спроводе омладинске активности и други субјекти који учествују у 

спровођењу омладинске политике; 

 

3) омладинске активности представљају различите активности у

 областима омладинског сектора које спроводе млади или субјекти 

омладинске политике и које су усмерене ка унапређивању положаја младих и 

њиховом оснаживању за активно учешће у друштву на личну и друштвену 

добробит; 

 

4) омладински рад представља онај део омладинских активности које се 

организују са младима и за младе, заснивају на неформалном образовању, 

одвијају у оквиру слободног времена младих и предузимају ради унапређивања 

услова за лични и друштвени развој младих у складу с њиховим потребама и 

могућностима и уз њихово добровољно учешће; 

 

5) неформално образовање младих јесте скуп организованих и младима 

прилагођених образовних активности које нису предвиђене системом формалног 

образовања, заснованих на потребама и интересовањима младих, принципима 

добровољног и активног учешћа младих у процесу учења и промоцији 

демократских вредности, кроз које млади стичу компетенције неопходне за развој 

личних потенцијала, активно учешће у друштву и бољу запошљивост. 

 

Начело подршке младима 
 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, у оквиру својих послова и 

делокруга подржавају друштвено оснаживање младих на начин утврђен законом, 

Стратегијом и другим инструментима омладинске политике. 

 

Начело једнакости и забране дискриминације 
 

Сви млади су једнаки. Забрањено је свако прављење разлике или неједнако поступање 

према младима, посредно или непосредно, по било ком основу, а нарочито по основу расе, 

пола, националне припадности, верског убеђења, језика, друштвеног порекла, имовног 

стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама 
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психичког или физичког инвалидитета, здравственог стања, физичког изгледа, 

сексуалне оријентације, родног идентитета и другог стварног, односно 

претпостављеног личног својства. 

Начело једнаких шанси 
Млади имају право на једнаке шансе и учешће у свим областима друштвеног 

живота у складу са сопственим избором и способностима. 

Начело јачања свести о значају младих и њиховој 
друштвеној улози 
 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, подстичу и подржавају јачање 

свести о значају младих и друштвене улоге младих кроз реализацију омладинске 

политике, друштвено оснаживање у циљу остваривања добробити младих, 

промоцију и заштиту њихових интереса, потреба и могућности за активно учешће 

у друштву. 

Начело активног учешћа младих 
Сви, а посебно субјекти омладинске политике, обезбеђују подстицајно окружење 

и дају активну подршку у реализацији омладинских активности младих, 

предузимању иницијативе и њиховом смисленом укључивању у процесе 

доношења и спровођења одлука које доприносе личном и друштвеном развоју, а 

на основу пуне обавештености младих. 

Начело одговорности и солидарности младих 
Млади треба да активно доприносе изградњи и неговању друштвених вредности 

и развоју своје заједнице, нарочито путем различитих облика волонтерских 

активности и да изражавају међугенерацијску солидарност и активно раде на 

стварању услова за једнако и пуно учешће у свим аспектима друштвеног живота 

младих особа са инвалидитетом, припадника националних мањина и свих других 

лица и друштвених група које могу бити у ризику од дискриминације, односно 

дискриминаторног поступања. 

 

2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ 
 

Република Србија препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву. 

Млади су садашњост и будућност друштва, ресурс инoвација и покретачка снага 

развоја друштва. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у 

развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се 

повећало активно учешће у друштву, подстакла друштвена интеграција и 

обезбедила укљученост младих у развој омладинске политике. 

 

Национална стратегија за младе (у даљем тексту: НСМ) утврђује основне 

принципе деловања, правце деловања и очекиване резултате деловања свих 

субјеката омладинске политике (у даљем тексту: СОП) ка унапређењу 

друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање права и интереса 

младих у свим областима. НСМ се заснива на стратешком опредељењу државе да 

ради са младима и за младе, и полазећи од циља постављеног у Закону о младима 

(у даљем тексту: ЗОМ), тежи обезбеђивању услова који ће омогућити младима да 

у потпуности достигну своје потенцијале, 
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активно учествују у друштву, доприносећи не само сопственом развоју, већ и 

развоју друштва. 

 

НСМ представља кључни механизам остваривања, координације и унапређења 

омладинске политике којим се ствара подржавајућа средина у којој се 

иницијативе младих подстичу и уважавају. Сви СОП треба да стварају услове и 

подржавају оснаживање младих за укључивање у друштво у складу са 

сопственим избором и способностима. Све секторске политике треба да 

препознају младе и њихове потребе и потенцијале, да им омогуће учешће у 

доношењу стратешких одлука, спровођењу, надзору и евалуацији. НСМ је 

,,гаранцијa омладини” од државе, али и ,,гаранција држави” од омладине, да ће 

заједнички деловати на реализацији циљева, поштујући договорена начела и 

негујући партнерски однос. НСМ представља водич у раду за младе и са младима 

за све СОП и платформа je за деловање на локалном, покрајинском, националном 

и међународном нивоу. 

 

Стратегија је документ који, на предлог Министарства, доноси Влада, којим се 

уређује нарочито: активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање 

остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и 

вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање 

и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање 

запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, 

унапређивање безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, 

очување и унапређивање здравља младих и друге активности и области од значаја 

за младе. 

 

У припреми и реализацији Стратегије учествују млади, Министарство, 

министарства надлежна за посебне области у омладинском сектору и сви други 

субјекти омладинске политике. Министарство усмерава и прати спровођење 

Стратегије на локалном нивоу. Субјекти омладинске политике делују у складу с 

принципима Стратегије. 

 

3. ЛОКАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ 
БАВЕ МЛАДИМА 

 

Општина Лапово има успостављену мрежу јавних институција и организација 

које се баве питањима младих. Саме институције и организације имају добру 

међусобну сарадњу што доприноси успешном и квалитетном раду. 

 

Центар  за социјални рад – основна установа социјалне заштите која врши 

јавна овлашћења у области социјалне заштите и породично-правне заштите на 

нашој територији. Центар се бави осетљивим и угроженим групама међу којима 

су пре свега деца и млади. 

 

У оквиру службе за децу и младе ради се на : 

• Заштити деце и омладине из породица са поремећеним породичним односима 

• Заштити деце и омладине без родитељског старања, 

• Заштити деце и омладине у сукобу са законом, 

• Заштити деце и омладине од злостављања и занемаривања 

• Заштити деце и омладине ометене у психо-физичком развоју 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 11 

 

 

 

Програми које Центар спроводи су: 

 

 

• програми индивидуалног рада са младима, 

• подршка деци и младима без родитељског старања кроз примењене 

облике заштите и при осамостаљивању, 

• програми саветодавног рада са децом,младима и родитељима, 

• превентивне програме намењене деци и младима. 

 

 

Центар у сарадњи са хуманитарним организацијама и локалном самоуправом 

спроводи акције за децу и младе на хранитељству и под старатељском заштитом. 

 

 

Центар за социјални рад има уску сарадњу са институцијама које се баве децом и 

младима (образовне, здравствене...), хунманитарним оргнизацијама и 

удружењима особа са хендикепом. 

 

При Центру за социјални рад већ неколико година функционише СОС телефон за 

пријаву насиља и пружање психосоцијалне подршке. Настојање је да рад СОС 

телефона који је до сада био пројектна активност прерасте у услугу подржану од 

стране локалне самоуправе. 

 

 

Дом Здравља - Педијатар је свакодневно на располагању адолесцентима, а 

гинеколог два пута недељно, психолог једном недељно. У саветовалишту се 

обавља индивидуално саветовање, тренинзи и предавања за групе младих у циљу 

превенције ризичних понашања. Саветовалиште има тим младих који су 

вршњачки едукатори. Тренинзи су организовани у сарадњи са школама. Поред 

тренинга, заједно са тимом вршњачких едукатора се обављау јавне акције на 

промоцији здравља и промоције саветовалишта за младе. 

 

 

Национална служба за запошљавање – Ова институција бави се 

запошљавањем, преквалификацијом и доквалификацијом незапослених лица на 

територији општине. 

 

 

Полицијска управа - у складу са планом и програмом Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије посебан акценат и значајно место у свом 

раду даје  превецији криминала и негативних понашања код младих. Предузима 

низ превентивних активности у циљу побољшања свеукупне безбедности младих 

како у школама, тако и ван њих. У том циљу Полицијска управа по моделу јавних 

трибина, округлих столова, радионица врши едукативна предавања у основним и 

средњим школама. Активно учествује у мултидисциплинарним тимовима који се 

баве проблемима младих на нивоу локалне самоуправе и тако пружа свој 

допринос у напорима локалне заједнице да се побољша квалитет живота младих у 

Лапову. 
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4. КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне самоуправе, у 

којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и/или спроводити 

локална политика за младе. Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава 

младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би 

напредовале у будућности. 

 

Главни циљ њеног формирања је стварање услова у локалним срединама за 

квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим 

токовима развоја друштва. 

 

Сва питања која утичу на живот младих представљају предмет активности 

канцеларије док избор конкретних тема зависи од приоритета и потреба младих 

на локалном нивоу. Најчешће, оне подржавају и промовишу стваралаштво 

младих, пружају услове и подршку за самоорганизовање младих и активно 

учешће у креирању и спровођењу културних политика на локалном нивоу, 

повећању доступности културних, едукативних и спортских садржаја, организују 

вршњачке едукације о превенцији насиља и болести зависности, заштити животне 

средине и одрживом развоју и друго. 

 

Разни пројекти односе се на оснаживање људског капитала, развој омладинског 

предузетништва, запошљавање младих и управљања миграцијама. 

 

Бројним партнери, истичући Министарство омладине и спорта Републике Србије 

помажу локалним координаторима путем различитих тренинга и обука, пружају 

им стручно-техничку потпору и редовно информише о актуелностима у области 

омладинске политике. 

 

Циљеви: 
• Реализација и мониторинг локалне стратегије за младе 

• Успостављање сарадње са Министарством омладине и спорта Републике Србије 

• Успостављање сарадње са међународним организацијама 

• Успостављање међусобне сарадње НВО посредством Канцеларије за младе 

• Изграђивање односа и сарадње са локалним организацијама и 

иницијативама младих 

• Промовисање волонтеризма међу младима 

• Успостављање сарадње са Ученичким парламентима и 

студентским асоцијацијама 

• Израда планова и координација активности са циљем да се побољша 

положај младих 

• Организовање друштвеног живота младих 

• Едукација и неформално образовање младих 

Задаци: 
• Мониторинг процеса имплементације локалне стратегије за младе општине 

• Осигурање успешне коминикације свих релевантних и одговорних 

субјеката за развој младих на локалном, регионалном и националном 

нивоу 

• Пружање подршке омладинским организацијама и иницијативама младих 

• Изналажење нових могућности финансирања програма за младе у општини 
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• Омогућити младима разноврсне моделе неформалног образовања 

(путем радионица,семинара и сл.) 

• Организовање разних културних и спортских манифестација 

• Пружање помоћи особама са инвалидитетом 

• Заштита и промоција основних вредности живота младих 

• Помоћ младима у њиховој професионалној орјентацији 

• Едукација младих о уставом загарантованим слободама и правима 

• Сагледавање проблема младих свих националности и етничке 

припадности, као и њихово решавање 

• Побољшање стандарда младих и њиховог јавног, културног и спортског живота 

• Организовање слободног времена младих 

• Едукација младих о вредностима културне баштине и одрживом развоју 

локалне Заједнице 

 
 

5. МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА 
 

Подршка младима на свим нивоима власти у њиховом пуном друштвеном и 

социоекономском развоју је задатак свих субјеката омладинске политике и не 

може бити обавеза само једне особе или институције или организације. 

Синхронизованим радом, међусобним обавештавањем, комуникацијом, сарадњом 

и планирањем можемо очекивати позитивне резултате у домену подршке 

младима. Сама природа институционалне бриге о младима упућује на 

интерсекторски рад и ослањање више сектора на заједнички циљ. 

 

Кроз међусекторску сарадњу се ствара могућност за размену искустава и 

унапређење заједничких сегмената рада између различитих субјеката на 

локалном нивоу. 

 

Заједничким радом институција и организација које директно или индиректно 

раде са младима и за младе се усмерено даје јача подршка за развој младих. Кроз 

међусекторску сарадњу се подиже ниво информисања о активностима како код 

младих тако и на нивоу сарадње субјеката омладинске политике. 

 

Предуслов за успешну омладинску политику и пуну подршку младима 

подразумева заједничко ангажовање свих субјеката омладинске политике а самим 

тим и поделу ризика, средстава, ресурса а као коначну корист овакав рад доноси 

боље стање младих у локалној заједници. 

Радна група је дефинисала неколико активности у циљу покретања и одржавања 

међусекторске сарадње а у складу са спроведеним истраживањем и трендовима у 

развоју институционалне омладинске политике у земљи. 
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6.  СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

1. 6.1.Број становника 

 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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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6.2. Основни контигенти становништва 
 

 

6.3 Образовна структура становништва 

 

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. 

 

 

6.4 Становништво према активности 
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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. 

 
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%. 

 
6.5 Домаћинства према броју чланова 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Према националној структури становништва у општини Лапово најбројнији 

су Срби - 97,1%. Међу националним мањинама предњаче Роми - 0,71%. 
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Сходно националној структури становништва, најзаступљенија религија у 

општини Лапово је православно хришћанство (96,96%). 

 

 

 

 

6.6. 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 

 

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. 
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6.7.Незапосленост 

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. 
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 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). 

 

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%. 

 

 

 

 

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%. 

 
7. МЛАДИ У ЛАПОВУ 

 

Младост у себи носи идеју напретка, оптимизма и веру добру будућност. То је 

посебно животно раздобље у којем се, поред биолошког и психолошког 

сазревања, одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Овај 

процес траје док се не достигне одговарајући степен социјалне аутономије, 

одговорности и самосталности, мада свака од поменутих карактеристика подлеже 

индивидуалним мерилима. 

 

Прецизно одређење узрасне границе младости представља својеврстан проблем. 

Најједноставнији начин дефинисања појма младих је на основу узрасне 

категорије, како је учињено и у случају Републике Србије. Према важећем Закону 
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о младима Републике Србије, младе, односно омладину чине све особе од 15 до 

навршених 30 година. У различитим земљама ова дефиниција се може 

разликовати. У Националној стратегији за младе под појмом „млади” 

подразумева се фаза живота између детињства и одраслог доба. Младе можемо 

дефинисати као категорију прожету кроз све сегменте друштва без прецизне 

одреднице у годинама. 

 

Млади у Лапову се суочавају са разноврсним изазовима у свакодневном животу и 

у томе се не разликују од својих вршњака из других градова и општина 

Републике Србије. Потребно је ипак нагласити неколико групних елемената који 

су специфични за општину а који произилазе из истраживања спроведеног током 

израде стратегије за младе. 

 

 

 

 

Највећи број младих кроз истраживање наглашава проблем запошљавања младих 

у општини и дугу транзицију након завршетка школовања до проналаска 

запослења што је уједно и највећи изазов у осталим локалним самоуправама 

широм земље. 

 

Код младих се препознаје позитиван став према предузетништву и покретању 

сопственог бизниса, међутим, недостаје им вештина, знања и подршке како би 

самостално кренули у посао. Своју општину оцењују као место које се по питању 

квалитета живота младих не разликује превише од других општина у окружењу. 

 

У највећем броју млади у Лапову дају позитивну евалуацију школе односно њену 

доступност и квалитет образовања. Велики број младих је посвећен спорту, 

професионално или рекреативно. Млади у Лапову су истакнутог солидарног и 

хуманитарног духа који испољавају на различите начине. 

 

Млади су заинтересовани за организовани волонтерски рад, покретање 

сопствених радионица у просторима за младе али се истиче недовољна 

информисаност и недостатак подршке. 

 

Велики део наглашених потреба младих у Лапову је могуће употпунити 

координисаним радом субјеката омладинске политике који се директно или 

индиректно баве младима. 
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8. СВОТ АНАЛИЗА 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Основна школе и једна средња 

школа 

• Смерови у средњој школи не 

одговарају потребама тржишта 

рада 

• Канцеларија за младе 

• Савет за безбедност општине 

• Центар за социјални рад 

• Дом здравља 

• Национална служба за 

запошљавање 

• Објекти у којима се могу 

спроводити активности за младе 

• Близина центара за образовање 

(Крагујевац) 

• Постојање личних контаката 

• Постојање интернет и ФБ странице 

за младе 

• Ученички парламент 

• Пораст асоцијалних облика 

понашања 

• Непостојање умреженог 

(партнерског) рада институција 

• Недовољан број програма за младе 

• Касно осамостаљивање младих 

• Немотивисаност младих 

• Недостатак комуникације међу 

младима 

• Недостатак организованог и 

квалитетног слободног времена 

• Неадекватна техничка и просторна 

опремљеност библиотека 

• Неинформисаност и 

незаинтересованост младих о 

развоју каријере 

• Непостојање уније/савеза 

студената 

• Мали број удружења за младе и 

удружења младих 

• Недовољан број простора 

прилагођених потребама младих 
ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

• Организована и одговорна 

политика за младе 

• Унија студената 

• Размена искустава, 

• боља међусекторска сарадња 

• Локални савети и радне групе 

• Физички простор 

• Успостављање сарадње са 

еколошким удружењима 

• Конкурси за удружења 

• Политика испред младих 

• Разумевање потреба младих 

• Мотивисаност младих 

 

 

 

9. ВИЗИЈА 

Лапово је место у коме млади желе да живе и остану. 

 
10. МИСИЈА 

Лапово заједница која равноправно и активно укључује младе у њен живот и кроз 

систематску и континуирану бригу води рачуна о њиховим потребама и жељама. 

 
11. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
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Стратегија за младе се заснива на неколико принципа и вредности а у складу са 

Националном стратегијом за младе, а који произлазе из вредносног система чији 

су основи: 

• Устав Републике Србије, 

• Универзална декларација о људским правима, 

• Конвенција УН о правима детета са Протоколима, 

• Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама, 

• Међународни пакет о грађанским и политичким правима као и у 

складу са циљевима Агенде 2030 за одрживи развој. 

 

Принципи локалног плана акција су: 

 

• Поштовање људских права – Сви млади имају иста права без обзира на 

пол, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, 

сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне 

сметње/инвалидитет. Стварају се равноправне могућности за развој 

младих, засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, 

властитим изборима и способностима. 

 

• Равноправност – Сви млади имају право на једнаке шансе, на 

информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу 

са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. 

Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, 

слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. 

 
• Одговорност – Подстиче се и развија одговорност оних који раде са 

младима, као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима. 

 
• Доступност – Препознају се и уважавају капацитети младих као важан 

друштвени ресурс, при чему се исказује поверење и подршка њиховим 

потенцијалима. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса 

младима. Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно 

провођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено 

увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима. 

  
• Солидарност – Развија се међугенерацијска солидарност и улога младих у 

изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке 

солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима. 

 

• Сарадња – Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са 

вршњацима и подстиче међугенерацијска сарадња на локалном, 

националном и међународном нивоу. 

 
• Активно учешће младих – Обезбеђују се права, подршка, средства, 

простор и могућност како би млади учествовали у процесу доношења 

одлука, као и у активностима које доприносе изградњи бољег друштва. 

 
• Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим 

областима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 24 

 

 

 

креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултурално 

дијалога међу младима. 

 
• Целоживотно учење – Промовише се целоживотно учење у којем се 

афирмишу знање и вредности и омогућава стицање компетенција. 

Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика образовања и 

развијање и успостављање стандарда у образовању. 

 
• Заснованост – Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и 

активности који се односе на младе буду засновани на утемељеним и 

релевантним подацима и резултатима истраживања о младима. 

 

12. ЗАПОШЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉИВОСТ МЛАДИХ 
 

Област запошљавања и запошљивости је свакако доминантан проблем данас када 

су млади у питању и прожима се кроз различите аспекте њихових живота. 

Запошљавање као један од кључних проблема не само младих већ и читаве 

државе је препознат првенствено на националном нивоу и прожима се кроз скоро 

све стратегије државе као приоритет. Подстицањем запошљавања, отварањем 

програма и пројеката који подстичу запошљавање чини се велики допринос 

оснаживању младих за самосталан живот и развој као појединца. Запошљивост 

подразумева сталну конкурентност појединца на тржишту рада с обзиром на 

потребна знања, вештине и способности које се траже. 

 

Истраживање о запошљавању и запошљивости за младе је изнело неколико 

занимљивих закључака. 

 

Испитаници истичу да је степен запошљавања младих у Лапову веома низак. 

Послови нису у складу са образовним профилом који се нуде у општини, а велики 

број младих одлази из Лапова у потрази за послом у другим местима. У већини 

случајева, млади не користе и не препознају НСЗ као посредника и подршку у 

запошљавању. За потребе усавршавања знања и вештина како би били 

конкурентнији приликом запошљавања, испитаници препознају једним делом 

различите врсте курсева и радионица. 

 

Слично као на националном нивоу, око 50% младих из општине Лапова има 

позитиван став о покретању сопственог бизниса. Из читавог низа могућности 

„нових послова“ који не захтевају велика улагања и подразумевају мало 

креативности, као опцију за 

 

сопствени посао наводе се самосталне трговинске радње, салони лепоте, 

угоститељски објекти и послови који захтевају велики почетни капитал. 

 

Када се говори о информисаности младих и програмима запошљавања попут 

стажирања, волонтирања и стручне праксе, више од половине испитаника није 

чуло за њих, а тек око 10% их је и користило. Међу препознатим проблемима је 

недовољан ниво едукације о предузетништву, као начину самозапошљавања, што 

је један од узрока неразвијеног предузетничког духа младих у Лапову. 

 

Важно је понудити адекватна и атрактивна решења како бисмо умањили одлазак 

младих из општине и подигли квалитет живота младих. 
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13. ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 
 

Информисање младих је координисана услуга која се одвија путем сервиса или 

центара у циљу оспособљавања младих да праве независне, информисане одлуке 

које ће им омогућити организовање властитих живота; 

 

• пружање информација и подршке базираних на професионалној техници 

саветовања која настоји да одговори на специфична питања и проблеме 

младих, као и да их упути на друге институције уколико је то потребно; 

 

• омогућавање приступа потпуним, разумљивим и поузданим 

информацијама у складу са потребама; 

 
• информисање и креирање садржаја за младе у складу са потребама; 

 
• приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета; 

 
• заснивање знања о младима на релевантним подацима која се користе за 

планирање у свим областима и нивоима власти. 

 

Начин на који се испитаници највише информишу о темама од интереса за младе 

у општини Лапово, као што су запошљавање, праксе, образовање, здравље, 

мобилност, безбедност, волонтирање и друге теме, јесте путем интернета, и то 

преко друштвених мрежа које су апсолутно доминантне у свакодневном животу, 

приликом чега је тај одговор дао чак 75% младих. Чак 92% испитаника је 

изјавило да поседује и рачунар и интернет у свом дому. 

 

Добро осмишљено и квалитетно постављено информисање младих даје резултате 

скоро у свим осталим пољима - здравље, запошљавање, образовање, култура, 

слободно време и др. Анализа истраживања говори да млади генерално немају 

довољно развијену свест о важности информисања за њихово функционисање и 

живот уопште. 

 

Подизање свести о важности информисања и као и боља промоција активности за 

младе требају бити задатак не само Канцеларије за младе већ свих субјеката 

омладинске политике који се директно или индиректно баве младима и у чијем је 

опису рада информисање младих. 

14. ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Систем образовања је сложени низ процеса који утичу на велики део укупне 

популације. Поред стицања квалификације, основни циљ образовања је стицање 

квалитетних знања, вештина и ставова за лично остварење и развој, инклузију, 

запослење, стицање и развијање основних компетенција. 

 

Улагање у образовање и оспособљавање кључ су за будућност сваког појединца. 

На свим нивоима, локалном, регионалном и националном постоји међусобна 

зависност од образовања, запошљавања и успеха економије. 
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Само оне економије које повежу ове елементе остварују потпуни потенцијал. 

Држава која интелигентно улаже у образовање и оспособљавање напредоваће у 

подручјима предузетништва, науке и уметности. Обезбеђењем могућности за 

образовање ствара се атмосфера социјалне правде и једнаких могућности за све. 

 

Стицање квалификација, знања и вештина су најбољи начин за обезбеђење 

запошљавања. Многи послодавци траже квалификоване раднике. Један од три 

послодаваца не може пронаћи људе одговарајућих вештина. То се посебно односи 

на најиновативније секторе економије у којима постоје велики број слободних 

радних места, као што су сектори инжењерства, науке и технологије. 

 

Несклад између вештина које траже послодавци и оних које нуде особе које 

траже посао назива се јаз међу вештинама. То је један од најтежих проблема с 

којим су суочене европске земље. Потребно је премостити те јазове. 

Најпоузданији начин којим се то може учинити јест путем образовања и 

оспособљавања. 

 

15. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
 

Култура и слободно време младих је област која обухвата широк дијапазон 

активности, а које пружају неограничене могућности за квалитетан развој 

личности, формирање културних и друштвених вредности. Култура је препозната 

као важан део инструмената и програма политике Европске уније. 

 

Према Лисабонском Уговору из 2009. године, ЕУ се обавезује да у свим 

активностима узима у обзир културу како би се поспешило поштовање међу 

културама и промовисала разноликост. Други општи циљ ЕУ Стратегије за младе 

2010-2018. је охрабривање младих људи да активно учествују у друштву, што се 

свакако односи и на културну и друштвену партиципацију младих. Обухваћене су 

активности  које подстичу учешће младих у културном животу, креирању и 

учешћу на културним активностима као и подстицање препознавања 

Омладинског клуба и појачавање његових капацитета за креирање и спровођење 

квалитетних програма у слободном времену за младе. 

 

16. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 
 

У посматрању младих и здравља, веома је важно поставити фокус на превентивне 

активности, на промоцију здравих стилова живота и на организовање кампања 

против пушења, алкохола. Лапово се не истиче по систематској промоцији 

здравих стилова живота младих. Доступност превентивних и консултативних 

здравствених услуга, не прати потребе младих. Не постоје организоване, 

перманентне едукативне кампање за младе, нарочито за оне средњошколског 

узраста код којих је превенција посебно важна и корисна. 

 

Млади су препознали недостатак саветовалишта за младе као веома значајног 

елемента за подршку младима. Позитивни резултати истраживања говоре о томе 

да се велики број младих бави неком врстом спорта и то 72% се бави редовно 

неком врстом физичке активности, 55% рекреативно и око 17% професионално. 

Као могућност унапређења здравих стилова живота испитаници у великом броју 

предлажу обавезне едукације у школама, спортске едукације и заједничке 

масовне активности. 
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17. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 
 

Одсуство било ког облика ускраћености, одсуство страха и слобода будућих 

генерација да наследе здраво природно окружење – међусобно су повезани 

саставни делови људске безбедности и стога националне безбедности. 

 

Безбедност представља начин заштите виталних вредности како друштва тако и 

појединца. Сигурност представља једну од најважнијих људских потреба. 

Безбедност је такође препозната као кључна друштвена вредност кроз бројне 

међународне документе. Према концепту људске безбедности у чијем фокусу је 

појединац, институције су дужне да грађанима обезбеде сталну заштиту уместо 

повремене, односно да делују превентивно, а не реактивно. То подразумева 

институционалну одговорност да се развијају програми и услуге који одговарају 

потребама локалне заједнице и у интересу су чланова заједнице. 

 

Овом стратегијом директно пружамо подршку младима, а ефекти ће се огледати 

на целу локалну заједницу без обзира на узраст. 

 

Млади у Лапову се у највећем броју осећају безбедно у својој локалној заједници 

а као највеће изазове у безбедности по младе препознају непостојање уличне 

расвете у неким деловима општине. 

 

Свакако посматрају безбедност као заједничку одговорност а као предлоге за 

унапређење и одржавање стања предлажу бољу комуникацију са институцијама 

за безбедност и сетове едукација на тему безбедности. 

 

18. УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 
 

У прегледу и анализи стања потребно је уважити неједнаке животне шансе 

осетљивих група младих и могуће ризике искључености и неједнакости оних 

особа које живе у тешким условима. 

 

Неопходно је идентификовати постојање оних младих којима је потребно 

понудити адекватан садржај, прилагођен њиховим могућностима и потребама. 

Чињеница је да не постоји довољан број програма који су намењени свим 

категоријама осетљивих група младих. Такође, неопходно је повећати свест 

младих о правима и потребама осетљивих група младих и константно радити на 

подизању свести и практиковању принципа недискриминације у друштву. 

 

Рад на овом приоритету је посебно важан јер се огледа у Стандардима рада и у 

складу је са Националним напорима за укључивање младих из осетљивих група у 

све друштвене токове. 

 

19. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који 

спречавају угрожавање животне средине. Она је мултидисциплинарна и треба да 

представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њена мултидисциплинарност 

проистиче из чињенице што здравље, животна средина и социјални услови 

представљају комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Стога 

сваки поремећај стања животне средине доводи до еколошких поремећаја и 

поремећаја социјалних односа, који су међусобно повезани и условљени. 
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Одрживи развој подразумева ону врсту развоја која стреми ка задовољавању 

потреба садашње генерације притом не угрожавајући могућности будућих 

генерација за остварење њихових потреба. 

 

На националном нивоу главни проблеми заштите животне средине се огледају у 

следећем: 

 

• низак ниво свести о животној средини, 

• недовољна едукација о животној средини 

• неадекватно учешће младих у одлучивању. 

 

Велико је неразумевање важности и хитности решавања ових питања у циљу 

очувања здравља људи. Формално образовање из области заштите животне 

средине у оквиру васпитно образовног процеса још увек није задовољавајуће. 

Недовољно неформално образовање из области заштите животне средине 

присутно је као последица недоступности одговарајућих информација и 

ограниченог интереса медија. Изазови на националном нивоу се могу лако 

пренети на локални ниво. Заштита и унапређење стања животне средине од 

великог су значаја за становнике сваке локалне заједнице, а посебно популацију 

младих, јер су они ти који у случају њеног угрожавања трпе последице лошијег 

стандарда живота и угроженог здравља 

 

20. АКТИВИЗАМ, ВОЛОНТИРАЊЕ И МОБИЛНОСТ МЛАДИХ 
 

Активизам младих представља све улоге које млади остварују у друштву, а 

којима утичу на заједницу, залажу се за једнака права и могућности, развијају 

своје потенцијале. Активни млади су равноправни учесници у свим областима 

друштвеног живота, који са правима и могућностима преузимају и одговорност за 

будућност заједнице кроз удружења грађана, ученичке парламенте, 

организовањем неформалних група и другим видовима организовања. 

 

Волонтирање је камен темељац цивилног друштва јер оживљава људске 

вредности као што су: заједништво, брига, учење, одговорност и солидарност. 

Волонтерски рад представља један од најефикаснијих облика учешћа грађана у 

процесу развоја локалне заједнице. Волонтирање као модел друштвеног 

ангажовања има огроман потенцијал у спровођењу активности усмерених на 

смањење сиромаштва, одрживи развој и социјалну инклузију. 

 

Мобилност младих је могућност младих људи да се крећу између различитих 

места у својој земљи и ван ње ради постизања личних развојних циљева, 

самосталности, ради волонтирања и омладинског рада које су у вези са 

слободним временом. 

 

Анкета показује да чак 64% младих у Лапову никада није волонтирало. Поред 

тога, постоји воља добра слика о волонтирању и потребно је боље промовисати 

могућности за волонтирање и постојеће домаће и европске програме. 

 

Као најближи механизам ученички парламент није довољно препознат као место 

за учешће и доношење одлука. Поред овога, кроз истраживање је препозната 

воља младих да се укључе, креирају програме и буду информисани о раду. 
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Сва три појма су веома блиска и најчешће један не иде без других. Они су 

практично инструменти за партиципацију младих у заједници и развој основе 

демократског друштва. Дефинисањем и реализацијом активности и мера за 

учешће младих у развоју општине обезбеђују се права, подршка, средства, 

простор и могућност, како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као 

и у активностима које доприносе изградњи бољег друштва. 

 

21. АНАЛИЗА ПОТРЕБА МЛАДИХ У ОПШТИНИ 
 

Истраживање тренутног стања и потреба младих спроведено је у три фазе. 

 

Прва фаза истраживања подразумевала је прикупљање свих релевантних података 

положаја и тренутног стања у општини, укључујући статистичке демографске 

податке, податке о локалним стратешким документима, као и податке о локалним 

ресурсима и институцијама које се баве имплементацијом и развојем омладинске 

политике. 

 

Друга фаза истраживања била је усмерена на потребе младих људи од 18 до 25 

година. Коришћена је квалитативна методологија, одржане су две фокус групе, са 

средњошколцима и студентима. Тема фокус група била је квалитетно коришћење 

слободног времена – културни и едукативни садржаји на локалу. Како се потребе 

 

 

 

младих људи на локалу не разликују од потреба и стања младих, тако су и 

поједини учесници фокус група били млади људи из других општина. 

 

Трећа фаза овог истраживања била је посвећена групном интервју са 

представницима невладиних организација које делују на територији општине, а 

које су програмски везане за унапређење и развој омладинске политике. Тема 

интервјуа била је да се утврди садашњи полажај и стање цивилних организација и 

удружења чија су циљна група млади, као и могућности и перспективе за будући 

рад ана реализацији актвности у оквиру омладинске политике. 

 
 

21.1. Потребе средњошколаца 
 

Најважније потребе и проблеми младих у Лапову: 

 

 

• Млади највише проводе слободно време тако што сурфују интернетом, 

рекреативно се баве спортом ( стони тенис, рукомет, фудбал, трчање), 

похађају часове страних језика (енглески), цртају, пишу поезију, баве се 

риболовом и аматерским плесом. 

 

• Од културних садржаја који су у понуди највећи број њих истиче 

организоване свирке, културно-уметнички програми, позоришне 

представе, дешавања на отвореним просторима. 

 

 Сви учесници су се сложили да су прилично слабо информисани о неким 

редовним садржајима културних програма у општини, тј. не труде се да се 

информишу јер имају став да су те понуде њима неинтересантне. 
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• Позориште посећује мали број учесника, а у драмским секцијама школе 

или драмској секцији позоришта учествује само неколицина присутних 

ученика. Ни њихови вршњаци са којим се друже такође не учествују у раду 

тих секција и програма 

Све ово наводи на закључак да програм позоришта није конципиран у складу 

са интересовањима младих. 

 

Као пример добре праксе организовања ученика да учествују у неким 

ваншколским уметничким радионицама издвајају такмичење у коме 

учествују све школе које се такмиче у глуми и музици. Изразили су жељу и 

спремност да се убудуће активније укључе у осмишљавање тог такмичења. 

Стекао се утисак да млади воле манифестације где могу да искажу своју 

креативност ван сваке форме и да је управо то начин да се активирају и 

постану креативнији у многим областима њиховог живота. 

 

Једна од позитивних ствари је и то што су неки од учесника похађали многе 

семинаре као што су јавно заговарање, писање пројеката, програм за 

запошљавање итд. Многи  од њих су изразили интересовање и спремност за 

учествовање на таквим и сличним семинарима и обукама што наводи на 

зкључак да су млади жељни за стицање нових знања и вештина и да их 

неформално образовање привлачи. Такође истакли су став да 

 

 

 

су семинари ефикаснији када се одржавају ван места њиховог становања, као и да 

је то један од начина да се задовоље више потреба младих одједном. Као добру 

ствар истичу и то да се на тим семинарима друже са младима из других средина и 

да је то добро зато што размењују искуства. 

 

Закључак свих је да је систем такав да им не дозвољава да га промене и да су 

установе и институције далеко од концепта који би задовољио њихове потребе. 

Нарочито школе које би требало да излазе у сусрет младима, њиховим идејама и 

иницијативама, то не чине. 

 

Идеје су им биле: да се кроз Канцеларију за младе ангажују на писању пројеката 

за осмишљавање свог слободног времена и да то буду активности које су 

едукативног и културнпог садржаја. 

 

Реферисали су сви да желе да учествују у радионицама које подижу њихову свест 

о себи, њихову одговорност, мотивацију и које подстичу креативне потенцијале 

(за драмске и уопште арт радионице, радионице из области екологије.) 

 

21.2. Студенти, запослени и незапослени 
 

Када се постави питање слободног времена одговори свих учесника фокус група 

своде се на: интернет, посете кафићима , рекреацију , гледање филмова, шетње и 

сл. 

 

Већина учесника из Лапова није задовољна понудом градског позоришта и имају 

став да су спорадични културни садржаји који се организују превише 

традиционални и незанимљиви младима. 
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Интересантно је да сви учесници фокус групе истичу потребу за организовање 

квалитетних концерата и квалитетних спортских дешавања. Сви учесници 

сагласни у томе да у граду нема континуитета културно-едукативних садржаја, 

дакле спорадично, пројектно организују се некада неки програми и то 

квалификују као слабост. 

 

Активности тј. програми у којима би учествовали су: арт радионице, едукативни 

програми, програми за оснаживање капацитета личности, едукације које подстичу 

мотивaцију за активније учешће у друштвеном животу, едукације из области 

екологије. 

 

Као велики проблем истакла се и неактивност младих, као и немогућност њихове 

активације. Недостатак жеље да се нешто постигне доводи до стања опште 

апатије као и до трошења времена у кафићима. 

 

Позитивна ствар је то што су учесници групе истакли жељу за стицањем знања у 

области проналажења начина за активацију својих вршњака. 

 

Сви учесници узеће учешћа у радионицама које се буду организовале кроз 

Канцеларију за младе. 

 

Генерални закључак је да је огромна већина младих неинформисана и слабо 

упућена у све аспекте живота па и на пољу културе. Међутим то никако не значи 

да они не желе да се укључе у животне токове и постану равноправни део 

друштва, што они у суштини и јесу. 

 

Што се тиче њиховог става према Канцеларији за младе приметно је да у њој виде 

прилику за побољшање њиховог живота. Пре свега доступност установама, 

институцијама, локалној самоуправи и другим органима који су до сада њима 

били недоступни. Мисле да би преко канцеларије били ближи центрима 

одлучивања и да ће на тај начин лакше и више утицати. 

 

22. СТАВОВИ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА 
 

Генерални је став представника цивилног сектора је да све што невладине 

организације раде, све је намењено младима. Програме који су у плану 

реализације за наредни период треба развијати константно, да се уз једну сарадњу 

оформи мрежа организација која ће бити подржана и од канцеларије за младе и од 

општине. 

 

Јасно је изражен став да би својим искуством и ресурсима НВО преко 

канцеларије за младе могле организовати различите радионице, семинаре и 

едукације, где би своја искуства у раду пренели сарадницима и активистима 

локалне канцеларије за младе. 

 

Морамо поменути и неке препоруке невладиних организација које ће нам бити од 

користи, а то је да би приликом одабира учесника за наредне наше активности 

било пожељно користити мотивациона писма у којима се млади људи заиста 

интересују за наш рад и за проблеме локалне заједнице, а самим тим оспособимо 

младе људе да након тих програма повуку неке своје идеје. Затим, једна од 

многих препорука је и та да канцеларија покуша да осмисли неке нове садржаје за 
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младе у смислу истраживачког ангажовања, и предлог да је канцеларији 

неопходан програм за анализу тзв. СПСС програм, како би сва будућа 

истраживања била верификована и веродостојна. 

 

Генерални закључак групног интервјуа је тај да су организације на локалу које се 

баве младима широко отворене за све видове будуће сарадње са канцеларијом за 

младе и да ће са задовољством учествовати у свим будућим активностима 

канцеларије и као подршка, а и као партнерске организације. 

 

23. ПРИОРИТЕТИ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
 

На основу идентификованих проблема и прегледа стања расположивих на 

парципитиван начин идентификовани су следећи приоритети у општини Лапово: 

 

1. Слободно време младих 
2. Активно учешће младих 

3. Неформално образовање младих 

4. Здравље младих 

• Приоритет 23. 1- Слободно време младих 

 

Значај активности слободног времена за психички, когнитивни и социјални развој 

младих препознат је у већини савремених друштава. С обзиром на то да 

активности у слободном времену у великој мери доприносе емоционалном и 

социјалном развоју младих, важно је предузети све мере да програми намењени 

слободном времену не постану средства индоктринације младих или њиховог 

искључивања из других аспеката социјалног живота. 

 

Готово половина испитаних средњошколаца на основу истраживања путем фокус 

групе навело је да слободно време проводи у неструктурираном дружењу са 

вршњацима. Поред вршњака, средњошколци слободно време радо и често 

проводе уз телевизор, мобилни телефон или уз компјутер. 

 

Типични начини провођења слободног времена и њихова учесталост врло су 

слични и на студентском узрасту. Најчешћа активност је слушање музике, затим 

дружење, па изласци и гледање ТВ програма. Следи читање, помагање 

родитељима у кућним пословима и културне активности. 

 

Од понуђених одговора, најмање је заступљено чланство у омладинским и 

студентским удружењима и активности у КУД-овима. 

 

Овакву структуру слободног времена можемо оценити као сиромашну, а 

слободно време којим млади располажу као недовољан простор за промоцију 

вредности. Из перспективе младих, најзначајнија препрека за квалитетно 

провођење слободног времена јесте недостатак новца, а овај разлог је много 

важнији за студенте него за средњошколце. 

 

Дефинисањем проблема неквалитетног провођења слободног времена младих у 

Лапову, према мишљењима младих, дат је и приказ узрока који воде до овог 

проблема: 

• Недовољна комуникација младих, како међу собом тако и са 

одговорним субјектима у друштву (непостојање кутка за младе, 

неукљученост младих у информисање и ауторске емисије за младе у 
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медијима, непостојање континуираних програма за младе у културним 

институцијама) 

 

• Недовољна физичка активност (превише слободног времена се проводи 

на фејсбуку, превелика посвећеност компјутерским игрицама, недостатак 

волонтерских послова за младе) 

• Неквалитетно трошење слободног времена (коцкање младих у 

кладионицама и коцкарницама, гледање непоучних ТВ емисија, прекасно 

остајање малолетних лица у току ноћног изласка) 

 

• Одсуство иницијатива у креирању квалитетних садржаја локалне 

заједнице и институција које се баве младима ( непостојање различитих 

понуда и садржаја за младе/структура запошљених у култ.установама, 

непостојање адекватног простора за младе, непостојање континуираног 

програма за младе културних институција) 

 

• Одсуство иницијатива младих (некреативност младих, пасивност 

младих, недовољно развијени капацитети младих, недовољна организација 

у формалне и неформалне групе, недовољно вредновање учешћа и рада 

младих, неинформисаност и незаинтересованост) 

 

• Недостатак културних догађаја прилагођених малдима (недостатак  

простора за културну афирмацију младих, неприлагођеност планова 

културних институција младима, недостатак финансијске подршке 

омладинским акцијама) 

 

• Злоупотреба савремене комуникације (недостатак самопоуздања, 

повлачење у свој свет, неограничен приступ најразличитијим 

информацијама и врстама забаве) 

 

• Неупућеност у алтернативне начине спровођења слободног времена 

(незаинтересованост, непостојање координације) 

Слободно време 
 

Време без обавеза, односно, време које сами себи креирамо; 

• спорт и рекреација; 

• социјализација; 

• путовања; 

• забава; 

• читање, 

• музика, 

• филмови; 

• инфомисање, 

• медији; 

• аматерско стваралаштво, 

• активизам и волонтеризам; 

• неформално образовање. 

 

Садржаји су претежно концетрисани у већим градовима. Млади су већином 

недовољно информисани, пасивни и незаинтересовани. Са друге стране, при 

изради програма, не води се рачуна о потребама младих. Економска ситуација 
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организаторе садржаја чини несамосталним и условљеним, а програме 

конзументу недоступним. 

 

Не постоји организовано и признато образовање за менаџмент у култури и 

уметности и рад са младима. 

 

 

Култура 
 

Процес декултурализације удовољавањем масовним укусима један је од узрока 

елитистицког погледа на културу. Велики потенцијал у културном наслеђу, 

посебно богатству утицаја и традиција, недовољно је искоришћен. 

Нефлексибилност  постојећих институција онемогућава укључивање нових група 

у рад, а њихов монопол им отежава афирмацију. 

 

Малобројне су могућности за рад. Кадрови задужени за традиционалне 

манифестације не мењају њихову концепцију и креативност, што често доводи у 

питање смисао даљег одржавања тих манифестација. Рад и програм градских 

институција културе углавном зависи од воље актуелних политичких структура. 

 

Слабом и несадржајном понудом, када је реч о култури, млада особа је приморана 

да самостално организује своје слободно време. Постојеће групе/организације 

младих често су затвореног типа. Ово је узрок стварању нових, укључивању 

младих у масовне, отворене организације (спортски клубови, КУД-ови...), или 

просто неорганизованом времену младих. 

 

Највидљивији начин на који млади испуњавају своје слободно време јесу 

спортске активности, у клубовима или самосталним организовањем. Поље 

културе и слободно време младих такође смо посматрали анализирајући понуду 

(оних који креирају, организују, воде и управљају активностима) и потражњу 

(конзумената, посетилаца...). 

 

Општи циљ: Унапредити могућности за квалитетно провођење  

слободног времена младих 
 

Специфични циљеви: 

 

• Успоставити механизме за анализу и праћење кључних потреба младих и 

пружати подршку програмима и активностима у области слободног 

времена. 

• Повећати доступност културних садржаја креираних кроз анализу потреба 

младих у области слободног времена. 

• Проширити понуду спортских активности и обезбедити услове младима за 

бављење постојећим. 

• Промовисати активно учешће младих у креирању и спровођењу културних 

и спортских садржаја на локалном нивоу. 

 

Мере за решавање дефинисаних проблема 
 

Појединци своје културне потребе могу остварити само у интеракцији са 

заједницом, окружењем. Маркетиншки приступ решавању проблема заснивао би 

се на потребама и жељама конзумената. 
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Специфични циљ 1. 
 

• Дефинисати надлежности канцеларије за младе и могуће

партнере за реализовање програма и активности у области слободног 

времена. 

 

 

• Реализовати истраживања потреба и потражње у оквиру планирања 

програма намењених младима на основу систематизованих података. 

 

• Информисати младе о постојећим могућностима у погледу слободног 

времена преко канцеларије за младе, омладинских НВО, сајтова, каталога 

и медија. 

 

Индикатори: 
 

• Израђен правилник о надлежностима канцеларије за младе и могућим 

партнерима 

• Број евидентираних потреба младих и транутне понуде 

• Број информисаних младих 

 

Специфични циљ 2. 
 

• Повећати квалитет и обим културне понуде за младе. 

• Обезбедити субвенције за повећање гостујуће културне понуде за и од младих. 

• Формирати локалне фондове за промоцију културних садржаја 

прилагођених младима. 

• Иницирати оснивање омладинских клубова са културним садржајима 

креираних од стране младих. 

 

Индикатори: 
 

• Број културних активности за младе 

• Број гостујућих културних активности за младе 

• Број културних садржаја за младе финансираних из локалних фондова 

• Број културних садржаја насталих као резултат креативног рада младих 

 

Специфични циљ 3. 
 

• Обезбедити активније учешће локалне самоуправе у развоју

школских спортских програма и спортских програма за све младе. 

• Повећати доступност спортских сала и спортских објеката, кроз њихово 

коришћење за рекреативне активности младих. 

• Пружити подршку и пратити спровођење акција које подстичу бављење 

спортским и рекреативним активностима младих. 
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Индикатори: 
 

• Број школских спортских програма и спортских програма за све младе у 

којима је учествовала локална самоуправа 

• Број коришћења спортских сала и спортских објеката у

рекреативним активностима младих 

• Број спроведених и евалуираних акција 

 

Специфични циљ 4. 
 

• Стимулисати креирање и спровођење пројеката и културних и спортских 

активности креираних од стране младих. 

• Обезбедити фондове из средстава локалне самоуправе за спровођење 

пројеката и културних и спортских активности креираних од стране 

младих. 

• Пратити и усаглашавати културне и спортске програме и активности 

институција са програмима и активностима креираним од стране младих и 

стимулисати синергије пројеката где год је то могуће. 

 

Индикатори: 
 

• Број пројеката и културних и спортских активности креираних од стране младих 

• Број пројеката и културних и спортских активности креираних од стране 

младих и финансираних из средстава локалне самоуправе 

• Број културних и спортских пројеката и активности младих и институција. 

 

23.2. Приоритет 2 - Активно учешће младих 
 

Подаци о различитим облицима учешћа младих у друштву јесу разнородни и 

несистематизовани. Недостају, такође, информације намењене младима о 

могућностима, релевантним активностима, организованим догађајима и других  

важним аспектима из њиховог живота. 

 

Ове чињенице указују на на то да млади већ годинама представљају једну од 

највећих маргинализованих група у нашем друштву а њихово активно учешће 

није било тема интересовања и истинског ангажовања носилаца власти. 

 

У Републици Србији још увек не постоје механизми за учешће младих у 

доношењу одлука у органима јединица локалне самоуправе и државне управе, 

иако су стандарди омладинског учешћа утврђени бројним документима на нивоу 

Савета Европе и Европске уније. 

 

Немогућност утицаја на доношење одлука у установама и органима државне 

управе и локалне самоуправе који се баве младима, доводи до неповерења и 

смањеног учешћа младих у јавном животу. 

 

Дефинисањем проблема недовољног активног утицаја и учешћа младих у Лапову, 

према мишљењу младих, дат је и кратак приказ узрока који доводе до овог 

проблема: 
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• Обострано неповерење у постојање могућности за заједничко решавање 

проблема ( незаинтересованост младих, слаба комуникација између 

младих и одговорних институција, неинформисаност младих о 

могућностима учешћа у процесу доношења одлука) 

• Недовољан и мали проценат учешћа младих у културним догађајима 

(неусаглашени планови културних институција са потребама

младих, недостатак културних капацитета младих, непрепознавање 

културних потреба младих, искљученост младих, неповерење у младе). 

 

На ове проблеме који се тичу активизма младих у Лапову позитивно утичу 

институционални облици удруживања младих: канцеларија за младе и савет за 

младе; који својим активностима: организовање фокус група, различитих врста 

радионица, тренинга и семинара подстичу младе да узму директно учешће како у 

дефинисању тако и у корацима решавања истих. 

 

Осим ових облика активног учешћа млади се формално и неформално удружују и 

организују како би радили на појединачним и специфичним питањима и управо 

су ови облици ативизма најинтересантнији за младе. Од културних и спортскихдо 

учествовања младих у консултативним процесима и процесима доношења одлука 

млади су дали свој допринос и остварили неке резултате: консултативни процес у 

доношењу Националне Стратегије за Младе, оснивање Омладинских

 Савета, учествовање у креирању програма Канцеларија за младе,партиципација 

у креирању културних садржаја које реализују формалне и неформалне групе и 

удружења, одрађени консултативни процеси при писању пројеката за мале и 

средње културне акције на локалу као и активност младих у оквиру рада 

ученичких парламената. 

 

Активно учешће младих у друштву 
 

Млади имају могућност да се активно укључе у друштвена дешавања, као и да на 

њих утичу својим деловањем и остварењем личних идеја, првенствено као 

ученици и студенти кроз образовне и пратеће школске програме, затим као 

корисници/е и уцесници/е у програмима организација за младе, као чланови/це 

организација младих и као чланови политичких партија. 

 

Организације за младе 
 

Под појмом организације за младе подразумевамо све организације и удружења 

која искључиво или у оквиру своје укупне делатности имају и програме намењене 

младима. Највећи проблем је непостојање евиденције и валидне статистике о 

програмима за младе који се реализују на територији општине. Многи квалитетни 

програми остају незабележени и немају могућност да континуирано трају и 

постану препознатљиви у јавности, а самим тим и доступнији корисницима. 

 

Такође, проблем чини и мало организација које имају искључиво програме за младе. 

 

Највероватније да, због слабе или ограничене подршке локалне заједнице, ове 

организације и удружења имају малу шансу да постану самоодрживе и углавном 

зависе од донација. 

 

Како су активности ових организација пре свега непосредно везане за циљну 

групу младих оне младима углавном пружају најдиректније задовољење њихових 
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потреба и самим тим се и активно учешће младих у њиховом раду релизује са 

великом дозом мотивације. 

 

Осим ових облика активизам младих подстакнут је и институционалним 

облицима бриге о младима, као што су: Канцеларија за младе, омладински савет и 

омладинска задруга. Који пружају услуге младима подстичући их да кроз 

активизам у разним областима задовоље своје потребе, било да су у питању 

спортске, културне или потребе за хонорарном зарадом. 

 

Организације младих 
 

Под појмом организације младих подразумевамо самостално организоване групе 

и удружења младих. Многе организације и удружења на територији општине 

Лапово имају посебне организационе делове који окупљају младе и којима 

руководе млади: културно- уметничка друштва, уметничка удружења, секције, 

групе и ансамбли, спортска друштва и организације. 

 

Најчешће активности које овако организовани млади реализују и на тај начин 

активно учествују у развоју заједнице су: 

 

• културни и медијски програми, 

• заштита околине, 

• заштита и промоција људских права, 

• организовање слободног времена младих, 

• спортске манифестације, 

• кампање, 

• уличне акције и слично. 

 

Најчешћи проблеми са којима се млади и њихове организације срећу јесте 

недостатак новца, како за програме тако и за трошкове одржавања организације, 

као и тешкоће у проналажењу простора за реализацију њихових активности. 

 

Политички активизам 
 

Иако младе у овом добу карактерише ентузијазам и покретачка животна енергија, 

отворени су и спремни за прихватање новог, имају визију будућности какву желе, 

поседују знање, служе се савременим комуникациијским средствима, њихово 

присуство и набројани квалитети нису у очекиваном проценту видљиви у 

представничким телима. Слична ситуација је и у политичким партијама – чак и 

партије које у чланству имају велики проценат младих, у руководећим телима тих 

истих партија младих готово да и нема. 

 

Млади у Лапову и поред наведених чињеница имају неке облике политичког 

активизма. Један од најевидентнијих је у подмлацима политичких партија. 

 

Волонтерски рад 
 

Волонтерски рад су “оне активности којима се људи баве по сопственој жељи, 

било да то раде спонтано и индивидуално било организовано и перманентно, 

делујући кроз институције и службе, али увек без материјалних сатисфакција, 

изузимајући моралне и друге друштвене сатисфакције." Волонтерски рад 

издвојили смо као посебно поглавље, јер смо закључили да млади људи данас или 
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имају погрешну представу о овом облику друштвеног ангажмана, или је немају 

уопште. 

 

Као и и претходном делу, издвојили смо следеће проблеме: 

 

• Одсуство промоција волонтерског рада; 

• Непостојање волонтерског центра; 

• Организације које се баве волонтерским радом нису умрежене; 

• не ради се на мотивацији младих да се волонтерски ангажују; 

• начин на који је млада генерација одрастала довео је до 

незаинтересованости за волонтерски рад. 

 

Општи циљ: Подстицати младе да активно учествују у локалној заједници.  

Специфични циљеви: 

• Мотивисати, образовати и подржати младе да активно учествују у 

доношењу одлука у локалној заједници 

• Унапредити сарадњу младих и представника локалних институција 

• Подстицати и организовати волонтерски рад код младих 

 

Мере за решавање дефинисаних проблема 
 

Специфични циљ 1: 

 

• Подстицати младе на образовање о правима, слободама и важности 

креативног учешћа у друштву. 

• Успоставити и оснажити постојеће мреже младих вршњачких едукатора. 

• Иницирати отварање омладинског центра, чија је улога окупљање и 

креативно деловање младих. 

 

Индикатори: 
 

• Број младих који је учествовао у обукама 

• Број мрежа и број вршњачких едукатора 

• Број институција и појединаца укључених у отварање омладинског центра 

 

Специфични циљ 2 
 

• Успоставити и оснажити постојеће механизме сарадње младих и локалних 

институција. 

• Подржати иницијативе које јачају сарадњу и разумевање између младих и 

локалних институција. 

Индикатори: 
 

• Меморандум о сарадњи између локалних институција и младих 

• Број подржаних иницијатива 
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Специфични циљ 3 
 

• Подстицати програме и активности волонтерског рада младих 

• Обезбедити механизме за праћење и вредновање волонтерског рада младих. 

Индикатори: 
• Број програма и активности за волонтирање младих 

• Број евалуираних волонтерских активности младих 

 

23.3. Приоритет 3 - Неформално образовање младих 
 

Образовање јесте препознато као општи циљ Националне стратегије за младе и то 

у смислу да је степен развоја образовања показатељ друштвеног, културног и 

економског развоја земље. Са развојем друштва, науке и технологије, постало је 

неопходно стално усавршавање младих што је постало могуће посебно путем 

неформалног образовања младих. 

 

У Лапову, слично као и у осталим општинама Србије, млади захваљујући 

неформалном образовању допуњују формално стечена знања и приступају оним 

садржајима који су у формалном образовању неприступачни. Кроз неформално 

образовање млади могу да задовоље своје потребе за проширивањем образовања, 

за учењем ставова и позитивних животних вредности, што им повећава шансе за 

запошљавање. 

 

Препознавање, подржавање и ефективна контрола квалитета и праћење 

различитих неформалних образовних програма јесу пут ка задовољавању ових 

потреба младих. Реч је пре свега о афирмацији доживотног учења, о повезивању 

неформалног и формалног образовања и развијању њихових квалитетних облика. 

 

У Лапову треба створити услове свакој младој особи да уколико то жели може 

стећи она знања која нису била доступна кроз редовно школовање. Треба 

напоменути да постоје разне невладине организације и удружења грађана која се 

баве овим активностима и пружају младима могућност стицања нових знања али 

такође треба рећи и то да се то образовање преноси различитим методологијама и 

приступима па самим тим и резултира различитим степеном квалитета. 

 

Према мишљењу младих постоје проблеми са неформалним образовањем младих 

у Лапову. 

 

Дат је кратак приказ узрока који доводе до ових проблема: 

 

• Недовољна заинтересованост младих за неформалним образовањем која је 

узрокована објективним околностима: ограниченом понудом неформалног 

образовања, малим бројем неформалних група, незадовољством 

постојећим програмима, неусклађеним потребама и понудама 

неформалног образовања, недостатком информација о тренутној понуди 

програма неформалног образовања. 

 

• Недовољна заинтересованост младих за неформалним образовањем која је 

узрокована личним разлозима: апатија младих, лењост, не постоје 

иницијативе младих, пасивност младих, недовољне амбиције, неадекватно 
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коришћење слободног времена, играње видео-игрица, сурфовање 

интернетом, модернизација (претерано коришћење савремених техничких 

уређаја), недовољни подстицаји, неуважавање категорије младих, 

 

•  Недовољна међусекторска сарадња између образовних институција и 

цивилног сектора у осмишљавању програма за неформално образовање 

(неусклађеностпостојећих понуда, недостатак финансијске подршке, 

неусклађеност формалног и неформалног образовања) 

 

• Недостатак и немотивисаност стручњака у цивилном сектору за израду и 

реализацију програма неформалног образовања због недостатка средстава. 

 

• Незаинтересованост водећих субјеката друштва (недостатак

финансија, несхватње проблема младих, малограђанство, 

провинцијализам) 

 

Општи циљ: Развити систем једнако доступног и 
континуираног неформалног образовања младих. 
 

Специфични циљеви: 

 

1. Допринети већој заинтересованости младих за неформалним образовањем 

2. Повећати могућност за неформалним образовањем младих, повећањем 

постојећих капацитета 

3. Успоставити механизме континуиране међусекторске сарадње у неформалном 

образовању 

Специфични циљ 1 
1. Допринети већој заинтересованости младих за неформалним образовањем 

 

Мере за решавање проблема: 

 

1.1. Испитати потребе и жеље младих у области неформалног образовања 

1.2. Анализирати учествовања младих у различитим облицима

 неформалног образовања 

1.3. Континуирано информисати младе о актуелној понуди неформалног образовања 

1.4. Успоставити тим младих који ће учествовати у процесима одлучивања о 

неформалном образовању 

1.5. Подстицати младе да се организују кроз семинаре, размене искустава са 

младима из других градова , кроз менторски рад. 

 

Индикатори: 
 

• Број младих на којима је извршено испитивање 

• Број неформалних образовања на којима је извршена анализа 

• број емисија у медијима, број чланака у локалним новинама 

• формиран тим младих за избор неформалног образовања која ће се реализовати 

• број активности у којима је тим ангажован 

• број младих који су учествовали у неформалном образовању 

• број семинара, размена 

• број ангажованих ментора 
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Специфични циљ 2 
 

Повећати могућност за неформалним образовањем младих, повећањем 

постојећих капацитета. 

Мере за решавање проблема: 
 

2.1. Анализирати постојеће капацитете за реализацију програма

 неформалног образовања 

2.2. Обезбедити механизме финансирања програма неформалног образовања 

2.3. Јачати капацитете омладинских организација и организација које раде са 

младима за креирање и реализацију различитих програма неформалног 

образовања 

2.4. Мотивисати и омогућити развој постојећих стручних кадрова за креирање и 

реализацију различитих програма неформалног образовања 

2.5. Популарисати и развијати здраве стилове живота код младих кроз програме 

неформалног образовања 

Индикатори: 
 

• број организација које се баве неформалним образовањем 

• број стручњака који учествују у неформалном образовању 

• број одржаних обука за рад на креирању и реализацији програма 

неформалног образовања 

• број активности усмерених ка мотивисању стручњака 

• број активности којима се развијају здрави стилови живота 

Специфични циљ 3 
 

Успоставити механизме континуиране међусекторске сарадње у

 неформалном образовању. 

Мере за решавање проблема: 
3.1. Формирати тим за међусекторску сарадњу у области неформалног образовања 

3.2. Усклађивати понуде неформалног образовања са потребама тржишта рада, 

локалне средине и жељама младих ( помоћу општинског тима ) 

3.3. Информисати младе о планираним активностима у области неформалног 

образовања 

Индикатори: 
• формиран тим за међусекторску сарадњу у области неформалног образовања 

• број активности тима 

• израда плана неформалног образовања 

• број емисија у медијима, број чланака у локалним новинама 

23.4.Приоритет 4 - Здравље младих 
 

Здравље младих на територији општине у многоме зависи од њиховог начина 

живота, бриге о личном здрављу и начину понашања. Смањена брига самих 

младих о њиховом 
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здрављу огледа се кроз недовољну физичку активност, недовољно бављење 

спортом, кроз неконтролисано конзумирање алкохола, психо активних супстанци, 

прераног ступања у интимне односе. 

 

Посебан ризик за младе у нашој средини представља сам положај нашег града 

који се налази на транзитном путу који повезује Исток и Запад, а сматра се једним 

од кључних подручја за промет психоактивнихсупстанци. 

 

Намеће се потреба за интензивнијим превентивним радом из области безбедности 

деце и младих у саобраћају. Проблеми који се тичу здравља младих на територији 

наше општине, могу се груписати на следећа проблемска подручја: 

 

• Недовољно организован и континуиран рад на превенцији : болести 

зависности, ХИВ-а, полним путем преносивих болести ,проблема који се 

јављају у развојном добу као и агрсивног понашања и насиља присутног 

међу младима 

• Недовољно развијена свест међу младима о здравим стиловима живота: 

свест о правилној исхрани, репродуктивном здрављу, свест о значају 

спорта и рекреације 

• Недостатак подршке код младих у циљу њиховог правилног психо-

физичког развоја и то развоја пре свега стабилне и здраве личности . 

• Неопходност континуираног рада Саветовалиште за младе при Дому здравља. 

• Проблеми који су везани за поремећај понашања младих услед коришћења 

алкохола, цигарета и психоактивних супстанци 

• Пасивност младих у коришћењу постојећих услуга у оквиру локалне 

заједнице а у циљу унапређења њиховог здравља. 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Смањење ризичног понашања код младих у локалној 

заједници унапређењем превентивног деловања. 
 

Специфични циљеви: 

 

1. Развијање свести о значају здравих стилова живота и правилног психо- 

физичког развоја младих 

2. Унапређивати програме заштите репродуктивног здравља младих кроз рад 

Саветовалишта за младе 

3. Унапређење превентивног деловања код вршњачког насиља и наркоманије младих 

4. Повећати безбедност младих на територији општине 

 

Мере за решавање дефинисаних проблема: 
 

Специфичан циљ 1. 

• Развијање свести о значају здравих стилова живота и правилног психо-

физичког развоја младих 

• Организовање едукативних програма за младе и успостављање сарадње са 

свим институцијама одговорним за бригу о здрављу младих 

• Организовање акција и спортских турнира који ће промовисати здраве 

стилове живота 

• Програми едукације младих о проблемима и изазовима одрастања 
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• Подршка и оснаживање организација које се баве младима да преузму 

активну улогу у бризи за психо-физичко здравље 

 

Индикатори: 
 

• број младих који су били на едукативним програмима 

• број одржаних спортских дешавања 

• број информисаних и обавештених младих 

• број организација младих које промовишу теме од значаја за њих 

 

Специфичан циљ 2.: 
 

Унапређивати програме заштите репродуктивног здравља младих кроз рад Саветовалишта за младе: 

• едукације младих о полно преносивим болестима 

• иновативни порграми и промоција постојећих програма саветовалишта 

• подстицати младе да активно користе услуге саветовалишта 

 

Ииндикатори: 
 

• Број учесника и број одржаних едукација 

• број одржаних едукација,број емисија у медијима 

• број младих који самоиницијативно одлази у саветовалиште 

 

Специфичан циљ 3 
 

Унапређење превентивног деловања код вршњачког насиља и наркоманије 

младих еализација едукативних радионица и предавања за родитеље завршних 

разреда основног и првог и другог разреда средњошколског узраста са темама:" 

Опојне дроге", "Како препознати насиље". 

 

Интензивирати постојеће превентивне активности, успоставити бољу сарадњу са 

Локалним медијима (штампаним и електронским) у циљу промовисања наших 

активности и боље обавештености популације младих о проблемима о којима 

говоримо. 

 

• Укупан број младих који ће бити обухваћени овим 

• Након завршетка планираних активности укупан број едукованих младих 

на подручју 

• континуирано едуковање младих о насиљу, ненасилној комуникацији и 

начинима њиховог решавања 

• Израдити програм едукативних активности за родитеље 

• подржати програме превенције и интервенције у области вршњачког насиља 

• конкурси на нивоу локалне заједнице за промоцију ненасиља младих и 

мирног решавања конфликата 

• побољшати кординацију представника институција које се баве 

превенцијом болести зависности и усклађивати активности. 

 

Индикатори: 

• број одржаних едукација 

• број подржаних програма 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 45 

 

 

 

• број радних састанака 

• протокол о сарадњи институција у оквиру локалне заједнице 

• број заједничких акција 

Специфичан циљ 4. 
 

Повећати безбедност младих на територији општине: 

 

• промовисати значај унапређивања свести шире заједнице о значају 

безбедности младих у саобраћају 

• укључивати младе у программе и пројекте превенције и развоја свести о 

безбедности у саобраћају. 

 

Индикатори: 
 

• број кампања за унапређење свести код младих везано за безедност 

• број младих који је укључен у програм 

• број емисија за младе са овом темом. 

 

24. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

План имплементације стратегије садржи подмере које се односе на читав 

трогодишњи период спровођења стратегије и служиће као основа за припрему 

годишњих акционих планова. 

 

Свеобухватно праћење процеса и активности које се спроводе у циљу 

остваривања великог броја стратешких циљева и јавних политика у разним 

областима функционисања друштва и даље представља изазов. 

 

Тај изазов има пет основних димензија: 

 

1) успостављање методолошки адекватног система праћења, који ће укључити 

међународне, али и националне индикаторе, 

2) успостављање ефикасног, редовног и координисаног институционалног 

система прикупљања података и извештавања о њима, 

3) квалитетно прикупљање и обрада самих података, 

4) сврсисходна анализа добијених података и праћење трендова, 

5) дефинисање јавних политика у односу на спроведену анализу. 

 

Не треба заборавити ни повремено ревидирање мера из стратешких докумената, 

када се праћењем индикатора покаже да не дају одговарајуће резултате. 

 

Као и Стратегија за младе Европске уније, Стратегија за младе општине Лапово 

ставља акценат на приступ креирању политика за младе заснован на подацима. 

ЕУ стратегија за младе то чини кроз осам праваца акције у складу с њима 

дефинисаним индикаторима, док Стратегија за младе општине Лапово има нешто 

другачији приступ. Оно што је заједничко обема стратегијама јесте укључивање 

тзв. контекстуалних индикатора. Реч је о индикаторима који дају контекст за 

положај младих у Лапову, без обзира на то што нису директно везани за 

активности из самих стратегија. 
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Стратегија за младе представља документ чији опсег превазилази самом 

Стратегијом дефинисане циљне исходе и одговарајуће активности. Ради се о 

стратешком документу који покушава да свеобухватно сагледа ситуацију везану 

за младе у Лапову и да се на одређени начин постави као кровни документ када је 

у питању ова тема. 

 

Према критеријуму везаности за конкретне активности у оквиру мера из 

Стратегије, предложене индикаторе можемо поделити у три групе: 

 

1) индикатори који су директно везани за конкретне циљне исходе и, посредно, 

активности предвиђене Стратегијом, 

2) индикатори који су индиректно везани за циљне исходе, а не и за конкретне 

активности, али су важни са становишта праћења опште ситуације када су млади 

у питању, 

3) индикатори који су индиректно везани за циљне исходе, али за чије увођење у 

статистички систем Србије тренутно не постоје услови. 

 

Трећа група индикатора није укључена у текст Стратегије, већ се предлаже да 

једна од активности буде креирање свеобухватног инструмента за анализу 

положаја младих, који ће, поред постојећих, укључити и ове индикаторе. 

 

У том смислу, једна од приоритетних активности Стратегије јесте дефинисање 

методологије за праћење оних индикатора за које не постоји методологија 

праћења, а који су неопходни како би се пратио напредак у имплементацији саме 

Стратегије. 

 

Органи надлежни за поједине области омладинске политике дужни су да сарађују 

у спровођењу омладинске политике и одреде контакт особу за младе. Kонтакт 

особа за младе координира активности у вези с омладинском политиком и 

остварује сарадњу са у планирању, спровођењу и евалуацији Стратегије за младе. 

 

Органи који буду одређени као носиоци појединих активности, утврђених 

Акционим планом, биће у обавези да на сваких шест месеци, достављају 

извештаје о статусу реализације одређених активности. 
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182. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС '' бр. 

129/07 и 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 37. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на 

седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела је 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О  УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

              Усваја се Стратегија развоја спорта општине Лапово за период од 2020. до 2025. 

године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стратегије развоја спорта општине Лапово за период од 2020. до 2025. 

године чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

         Број:020-236/19-I-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК     

 

 

     Небојша Милетић,ср. 
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183. 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2020-2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Септембар, 2019, Лапово 
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Општина: Лапово 

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија 

Број телефона - централа: +381 34 853 159 

Број факса - централа: +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs 

Интернет адреса: www.lapovo.rs 

Врста документа: Стратегија развоја спорта општине Лапово 

Време израде документа: 2019 

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака: КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 
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УВОД 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној 

кохезији,превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мнење и 

ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 

 

Сразмерно значају спорта, његов развој мора бити подржан и охрабриван на свим 

нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице. 

 

Спорт доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и 

рекереацију, који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем ради 

личног физичког и менталног благостања. Спорт је важан не само за појединце него и 

за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на 

регионалном и локалном нивоу. 

 

Он је тесно повезан са другим сферама политичког одлучивања и планирања у 

заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, градско и национално 

планирање, конверзација, уметност и одмор. 

 

Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су јавне 

власти свих нивоа дужне да обезбеде развој спорта на својој територији и поспеше 

учешће становништва у спортским активностима. 

 

Спорт посебно велику улогу и значај има у односу на атрактивности и квалитет живота 

у општини. Грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским 

активностима, што и јесте најважнији циљ Програма развоја спорта у општини Лапово 

или као пасивни посматрачи, тј.гледаоци и љубитељи спорта. 

 

Националну Стратегију Влада Републике Србије усвојила је на седници 25.децембра 

2014.године, а донета је на основу члана 142.став 1 Закона о спорту (''Службени гласник 

РС'' бр. 24/11 и 99/11 – др.закон) и члана 45. Став 1 Закона о Влади (''Службени гласник 

РС'' бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14). 

 

Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне Стратегије 

припреме и усвоје своје Стратегије, а све у смислу јединственог и конзистентног 

система спорта на целој територији Републике Србије. 

 

У складу са наведеним Општина Лапово овим документом испуњава обавезу 

дефинисану и Законом о спорту али и уз чињеницу да овај важан документ доносимо из 

потребе да спорт општине Лапово јасно дефинишемо и позиционирамо на мапи 

општине Лапово и шире. 
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1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

Спорт се, у најширем контексту, може дефинисати као слободна људска активност 

усмерена на развој психофизичких способности. Некада се ниво достигнутих 

способности исказује кроз такмичење са другима и настојање да се оствари максимални 

разултат, док се некада ради о такмичењу са самим собом или о физичкој активности 

усмереној на унапређење здравља или на психичку релаксацију. Спорт је типична 

мултидисциплинарна област, будући да објашњавање свих његових сегмената захтева 

комплексан приступ и коришћење знања из различитих научних области: медицине, 

биологије, психологије, социологије, информатике, менаџмента. 

 

Без обзира на аспект који доминира приликом објашњавања неког спортског феномена, 

као централни проблем спорта могуће је издвојити људско кретање. Да би кретање било 

што ефикасније, неопходно је користити знања физиологије, биомеханике, моторне 

контроле, спортске психологије и сл. За реализацију спортских активности неопходни 

су објекти посебне намене, као и специфична организација праћена 

правним,финансијским, информатичким и другим ресурсима. Према томе, спорт тражи 

веома комплексан (мултидисциплинаран) приступ, па је предмет његовог изучавања 

можда најбоље дефинисати као људско кретање, те њиме и због њега створена 

материјална и духовна добра. 

 

За потребе ове стратегије, као терминолошки основ, коришћене су формулације дате у 

Закону о спорту ( „Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11- др. закони). Поједини 

изрази имају следеће значење (чл. 3. Закона): 

 

• спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који,кроз 

неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 

побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање 

друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

 

• спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за 

обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а 

нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући 

и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и 

планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање 

спортских припрема и спортских приредби; обезбеђење и управљање 

спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, 

усавршавање и информисање у области спорта; научноистраживачки и 

истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; 

саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање; 

 

• рекреативни спорт (спорт за све) јесте област спорта која обухвата бављење 

спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља 

или унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима популације; 

 

• врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за 

резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

 

• спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања 

спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом; 
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• професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу 

као јединим или основним занимањем; 

 

• спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који 

учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или 

самостално, у складу са спортским правилима; 

 

• врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских 

спортских резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са 

Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста; 

 

• перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који је на 

основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном 

категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста; 

 

• категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених 

спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом 

спортиста; 

 

• национални спортски савез јесте спортски савез (грански или територијални) 

чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на територију 

Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са територије 

Републике Србије; 

 

• надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални спортски 

савез у који су непосредно или посредно учлањена лица обухваћена 

спортским правилима тог савеза; 

 

• спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних 

националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских 

активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева. 

 

Остали појмови који су повезани са овом стратегијом: 

 

•  школски спорт – активности физичког вежбања у школама, обухваћених 

кроз наставу физичког васпитања, као и спортских ваннаставних активности; 

физичко васпитање је немогуће одвојити од школског спорта будући да се 

добар део васпитног процеса, између осталог, заснива и на примени 

такмичења, а да се истовремено кроз систем школског спорта реализују 

бројни васпитно-образовни задаци деце и омладине; 

 

•  спортска инфраструктура – подразумева све спортске објекте са пратећим 

садржајима, просторима и инсталацијама; под појмом спортског објекта 

подразумева се уређена и опремљена површина и објекат намењен 

обављању 
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спортских активности, који поред простора намењеног спортским 

активностима, има и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, 

гледалишни и др.) и уграђену опрему (грађевинску и спортску). 

 

•  јавни спортски објекти - спортски објекти који се налазе у државној 

својини, чији је корисник Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе. 

 
 

2. ЗНАЧАЈ И УЛОГА СПОРТА 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, 

превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширења 

етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 

Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно 

друштвено благо. Он може да одигра важну и активну, конструктивну улогу у јачању 

интелектуалног и моралног здравља човечанства у 21. веку. Он је један од кључних 

елемената у достизању хуманих вредности и у акцијама које се спроводе против 

различитих предрасуда, дискриминација и идеја насиља. 

Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја 

људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. 

Путем спорта грађани могу овладати следећим вештинама и вредностима: сарадња, 

поштовање правила, поштовање других, способност решавања проблема, 

самопоуздање, смелост, искреност, тимска игра, толеранција, дисциплина, поверење, 

способност руковођења, самосвест, социјализација, солидарност. 

Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, 

већ и када је реч о психо - социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју 

одговорности, истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и 

бољем школском успеху. 

Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције ризичних 

понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога и малолетничке 

деликвенције. Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе 

деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитвних узора, недостатак 

самодисциплине и досада. 

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини спорт може значајно допринети 

промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања 

деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и 

благостање особа са инвалидитетом, и бити важан фактор у превенцији конфликата и 

изградњи мира. 

Резолуција Европског парламента о развоју и спорту из 2005 године такође наглашава 

значајне образовне и социјалне функције спорта и његов значај не само за физички 

развој појединца, већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су 

тимски рад, фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА 

Приликом утврђивања тренутног стања, посебно ће се анализирати следеће: 

1.Географско-демографске карактеристике општине 

2.Геостратешки положај 

3.Историјски подаци 

4.Број становника 

5.Спортске организације 

6.СВОТ анализа 

 

3.1. 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 хектара, 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. 
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3.2. 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. 

 

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. 

3.3. 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. 
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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 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 
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3.4. Број становника 
4 Преглед броја становника општине Лапово у периоду од 2007 - 2015. Године 
5  

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 60 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
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3.4. Спортске организације 
Преглед активних спортских организација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 62 

 

 

 

 

3.6 СВОТ анализа 
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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 
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Приоритетне слабости: 

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

и туризма 

2. Неповољна демографска структура 

3. Недостатак адекватног затвореног простора за спортске и културне активности 

4. Недовољна промоција спорта, културе и туризма 

 

4.ПРАВНИ ОКВИР 

На нивоу Републике Србије основни правни акт, којим се регулише област спорта, јесте 

Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) усвојен 2011. 

године. У контексту његових одредаба локалне заједнице су добиле своје запажено 

место и експлицитне садржаје одговорности за развој и функционисање спорта на 

својој територији. Посебно је значајан члан 137. Закона којим се утврђују потребе и 

интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне 

самоуправе. Такође и члан 142. став 4. Овог Закона прецизно утврђује законске обавезе 

локалних самоуправа на начин да јединица локалне самоуправе, у року од шест месеци 

од усвајања Стратегије, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу 

са Стратегијом“ 

 

У контексту примене Закона о спорту на локалном нивоу, као и утврђивања 

стратегијских праваца који су основа за непосредно поступање свих учесника у спорту 

на локалном нивоу, веома битно је познавање и примена подзаконских аката донетих од 

стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, а који су обавезујући за све 

организацијске нивое у спорту: 

 

1. Уредба о националним спортским признањима и новчаним 

наградама („Службени гласник РС”, брoj 8/13); 

2. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовање на спортским такмичењима 

(„Службени гласник РС”, број 15/12); 

3. Правилник о условима за обављање спортских 

делатности („Службени гласник РС”, број 63/13); 

4. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова 

у спорту 

(„Службени гласник РС”, број 8/13); 

5. Правилник о спортским гранама у Републици 

Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 23/12); 

6. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13); 

7. Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта 

(„Службени гласник РС”, број 74/11); 

8. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским 

организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима 

(„Службени гласник РС”, број 43/11); 

9. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта 

(„Службени гласник РС”, број 49/12); 
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10. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора 

(„Службени гласник РС”, број 61/11); 

11. Правилник о номенклатури спортских занимања и 

звања („Службени гласник РС”, број 7/13); 

12. Правилник о надзору над стручним радом у области 

спорта („Службени гласник РС”, број 92/11); 

13. Правилник о националној категоризацији спортских 

стручњака („Службени гласник РС”, број 25/13); 

14. Правилник о националној категоризацији 

спортова („Службени гласник РС”, број 25/13); 

15. Правилник о националној категоризацији врхунских 

спортиста („Службени гласник РС”, број 123/12); 

16. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се 

остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13); 

17. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских 

активности у јавним спортским објектима 

(„Службени гласник РС”, број 55/13); 

18. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге 

организације које се баве оспособљавањем у области спорта 

(„Службени гласник РС”, број 61/11); 

19. Правилник о дозволи за рад спортских 

стручњака („Службени гласник РС”, број 7/13); 

20. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности 

(„Службени гласник РС”, број 17/13); 

21. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских 

спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским 

спортистима са посебним заслугама 

(„Службени гласник РС”, број 124/12); 

22. Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским приредбама 

(„Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12); 

23. Правилник о националној категоризацији спортских 

објеката („Службени гласник РС”, број 103/13). 

 

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године ("Сл. 

гласник РС", бр. 1/2015) представља други значајан правни документ битан за израду и 

доношење стратегијских планова на локалном нивоу. Национална стратегија посебно 

истиче улогу и значај јединица локалне самоуправе са аспекта промоције спорта као 

виталне јавне службе заједнице. Органи јединица локалне самоуправе у остваривању 

циљева националне стратегије треба да поштују следеће принципе и националне 

приоритете: 

 

• локална заједница треба да даје приоритет промоцији рекреативног спорта и 

што већем обухвату бављења грађана спортом, укључујући и неорганизоване 

и спонтане облике упражњавања спортских активности; 

 

• спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани; 
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• спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за коришћење тих 

објеката треба да буду примерене; 

 

• сви становници урбаних средина имају право да развијају сопствене 

способности кроз спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним 

могућностима; 

 

• финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је одговорност 

локалних власти; треба помоћи и поспешити активности невладиних организација 

у области спорта и образовање територијалног спортског савеза у срединама где не 

постоји; 

 

• спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном нивоу, као што су: 

образовање, здравство, социјалне службе, уметност; 

 

• ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена кроз 

сарадњу јавног и приватног сектора; 

 

• јединице локалне самоуправе треба да остварују трајну и ефикасну сарадњу 

са удружењима и организацијама у области спорта. 

 

5. ЕУ ОКВИРИ 

Република Србијa је чланица Уједињених нација и Савета Европе. Као земља кандидат 

за чланство у Европској унији добровољно је прихватила да своје законодавство и 

праксу и пре формалног чланства усклађује са прописима и праксом Европске уније. За 

јединице локалне самоуправе посебно су важни следећи документи наведених 

међународних организација: 

•  Уједињене Нације – Међународна повеља о физичком образовању и спорту 
 

• UNESCO-а; – Резолуција Генералне скупштине Уједињених нација 58/5 – 

Спорт као средство за промоцију образовања, здравља, развоја и мира. 

•  Савет Европе: 

- Европска спортска повеља; 

– Кодекс спортске етике; 

– Европска повеља о спорту за све; 

– Европски манифест – Млади и спорт; 

– Препорука бр. Р (95) – О значају спорта за друштво; 

– Резолуција – О принципима доброг управљања у спорту; 

– Препорука бр. (99) 9 – О улози спорта у продубљивању социјалне кохезије; 

– Препорука (2003) 6 – О унапређењу физичког образовања и спорта за децу 

и младе свим државама Европе 

– Препорука (2000) 17 – О правилима о одрживости у спорту: партнерство 

између спорта и животне средине; 

– Препорука бр. (86) 18 – Европска повеља о спорту за све – особе са 

инвалидитетом; 
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– Препорука бр. (88) 8 – Спорт за све – старије особе; 

– Резолуција бр. 2/75 – О улози јавних власти у развоју спорта за све; 

– Резолуција бр. 27 (1996) 1 – Спорт и локалне власти; 

– Завршна декларација Европске конференције о спорту и локалним 

властима – Спорт за све: улога и одговорности локалних власти; 

– Закључци семинара Спорт и локалне власти (Мадрид, 1979); 

– Европска повеља о локалној самоуправи; 

– Европска урбана повеља; 

– Основни принципи статуса невладиних организација у Европи. Европска 

унија 

– Изјава из Амстердама о значају спорта; 

– Декларација из Нице о специфичним карактеристикама спорта; Бела књига 

о спорту; Резолуција Европског парламента о развоју и спорту 

– Пресуде Европског суда правде у области спорта; 

– Уговор о Европској унији (посебно одредбе о државним субвенцијама). 

 
Према Европској спортској повељи, Кодексу спортске етике и Повељи спорта 

за све Савета Европе, улога јавних власти у области спорта свих нивоа 

(укључујући и локални) је да: 

 
- предузимају мере како би се обезбедило да сви грађани имају прилику да 

се баве спортом, и, где је то потребно, предузимају додатне мере како би 

се младим талентованим људима, али и хендикепираним и инвалидима, 

било појединцима или групама, омогућило да ефикасно користе ту 

могућност; 

 
- не дозволе било какву дискриминацију; 

 
- обезбеде опште планирање потребних спортских објеката (број, 

разноврсност и доступност); 

 
- осигурају изградњу темеља: спорт у школама и око школа; 

 
- промовишу бављења спортом у свим сегментима популације кроз 

пружање одговарајућих услова и програма свих врста, обезбеђивање 

квалификованих инструктора, лидера или аниматора; 

 
- охрабрују пружање могућности за бављење спортом на радном месту; 

 
- подрже и подстакну бављење спортом на вишим нивоима на одговарајуће и 

посебне начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. 

Подршка треба да покрије различита подручја, као што су: препознавање 

талената и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и 

подршке кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања 

уз примену научних метода; едукација за тренере и друге лидерске функције; 

помоћ клубовима у образовању одговарајућих структура и такмичарских 

екипа 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 68 

 

 

 

 

- унапреде стручни рад у спорту (људски ресурси – треба подржан развој 

курсева које ће држати одговарајуће организације и који ће водити до 

диплома и квалификација које покривају све аспекте промоције спорта); 

 
- усклађују спортске активности са ограниченим ресурсима планете и 

њихово практиковање у складу са принципима оправданог развоја и 

уравнотеженог управљања околином; 

 
- развију одговарајуће структуре и средства за сакупљање и дистрибуцију 

релевантних информација ; 

 
- подстичу комбиновану јавну и приватну финансијску подршку спорту, 

укључујући и сопствене приходе спортског сектора у циљу стицања 

средстава потребних његовом даљем развоју. Улога јавних власти је 

првенствено комплементарна активностима спортског покрета. Зато је 

блиска сарадња са невладиним спортским организацијама од суштинског 

значаја за остваривање циљева Европске спортске повеље. Јавне власти 

требало би да обезбеде аутономију спортског покрета, пошто су 

активности јавних власти само допуна делатностима спортских 

организација. У том циљу треба подржати и развој духа добровољности 

(волонтеризма) и покретљивости у спорту. 

 

Савремени спорт је оптерећен и различитим злоупотребама. Озбиљне претње са којима 

се сусреће врхунски и рекреативни спорт, као што су допинг, насиље и комерцијалне 

злоупотребе, прете моралним вредностима, слици и угледу спорта и деформишу његову 

природу, као и улогу у промоцији здравља и образовања. Јавне власти свих нивоа, 

невладине спортске организације, Олимпијски покрет, наставници, родитељи, навијачи, 

тренери, спортски менаџери, као и сами спортисти, морају удружити своје напоре ради 

елиминисања овог друштвеног зла. Посебну улогу у томе имају медији. 

Такође, важно је и да све спортске власти и спортисти буду свесни ризика за спортисте, 

посебно децу, од претераног и неприкладног тренинга и психолошких притисака сваке 

врсте. Док је утицај спорта на друштво већи него икад, многи млади људи губе 

поштовање према вредностима спорта. Стога се морају предузимати мере ради 

подизања нивоа јавне свести о потреби да се спорт учини поштенијим и ближим 

властитим изворним идеалима. Улога локалних заједница, односно локалних власти у 

области спорта дефинисана је у одељку 4.8 Европске урбане повеље, усвојене 18. марта 

1992. године од стране Сталне конференције локалних и регионалних власти Европе и 

бројним препорукама (декларацијама, резолуцијама) Конгреса (Сталне конференције) 

локалних и регионалних власти Европе, односно закључцима семинара које је Конгрес 

организовао у односу на поједина питања. 

Из тих докумената произилази да је спорт у локалним заједницама од суштинске важности 

јер: 
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- локална заједница има витални значај у промоцији спорта, као виталне 

јавне службе заједнице; 

 
- спорт има веома важну улогу у ублажавању лоших животних услова; 

 
- спорт је од огромне важности као превентивни чувар здравља људи; 

 
- свако треба да има могућност да се бави спортом независно од своје 

старости; дохотка и друге статусне карактеристике; 

 
- спорт је средство интеракције међу појединцима и заједницама, зближава 

људе и спречава њихово друштвено отуђење; 

 
- спорт је школа демократских идеја друштвене партиципације и интеграције; 

 
- спорт је тесно повезан са областима као што су: образовање, здравство, 

социјална заштита, градско и национално планирање, конзервација, 

уметност и одмор; 

 
- спорт је интегрални део друштва који има значајне позитивне економске 

ефекте и садржи економске стимулансе локалном економском развоју; 

 
- спорт чини интегрални део локалних културних активности; 

 
- локалне и регионалне власти имају важну улогу у побољшању животног 

стандарда људи, економског прогреса и културног развоја заједнице. 

 

Своју улогу у развоју спорта на својој територији, локална заједница треба да заснива, 

према документима Савета Европе, на следећим принципима: 

 

- локална заједница треба да даје приоритет промоцији спорта за све и 

спортским активностима неорганизованих групација становништва; 

 
-  сви становници урбаних средина имају право да учествују у 

спорту и рекреацији; 

 
- спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани; 

 
- спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за коришћење 

тих објеката треба да буду примерене; 

 
- сви урбани становници имају право да развијају сопствене способности 

кроз спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним 

могућностима; 
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- финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је одговорност 

локалних власти (скупштина), које у томе треба да помогну држави; 

-  

- корисници треба, у принципу, да учествују у плаћању трошкова за 

коришћење спортских капацитета; 

 
- треба помоћи и поспешити учешће становника и добровољних 

организација у области спорта и стварање координативних структура; 

 
- спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном (као и 

регионалном и националном) нивоу, као што су: образовање, здравство, 

социјалне службе, уметност; 

 
- ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена само 

кроз сарадњу јавног и приватног сектора који су директно или индиректно 

укључени у спорт, доборовољно или обавезно; 

 
- локалне (и регионалне) власти треба да остварују трајну и ефикасну 

сарадњу између јавних и добровољних организација у области спорта. 

 

Остваривање улоге локалне заједнице у развоју спорта принципијелно се постиже: 

• Обезбеђивањем спортских објеката: стварањем мреже спортских 

капацитета широм градске територије или урбаних насеља тако: да 

задовољавају садашње и будуће потребе; да задовољавају хигијенске 

захтеве; да се уклапају у садашња урбана насеља и она која ће се тек 

развијати и да се при том води рачуна о саобраћајним везама и сличним 

условима; обезбеђивањем комплементарности јавних спортских 

капацитета са капацитетима добровољних спортских удружења или 

комерцијалних организација; планирањем у новим урбаним срединама 

или обезбеђивањем у постојећим отворених простора, зелених површина 

са дрвећем, игралишта, водених површина и стаза за бицикле у циљу 

стимулације рекреативних активности; 

 

• унапређивањем учешћа у спортским активностима групација са ниским 

примањима кроз субвенције; 

 

• сарадњом са комерцијалним и добровољним секторима у циљу 

поспешивања мешовите јавне и приватне помоћи спорту; 

 

• охрабривање и подржавање већег учешћа у спортским активностима, 

старијих особа, жена, младих, хендикепираних и то стављањем акцента на 

физичке активности, а не на техничке и такмичарске елементе спорта; 

 

• едукацијом и рекламирањем спорта и осталих физичких активности и 

истицањем њиховог позитивног деловање на здравље 
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• обезбеђивањем да физичко васпитање буде део свих наставних програма 

са подстицањем физичког и менталног здравља ученика и физичке 

активности, а не техничког и такмичарског елемента; 

 

• максималним коришћење постојећих спортских капацитета; 

 
• улагањем у људске ресурсе (спортски стручњаци, спортски лидери, 

спортски аниматори и др.); 

 

• обезбеђивањем одговарајућег физичког васпитања у оквиру часова спорта 

у школама; 

 

• обезбеђивањем адекватног спортско здравственог образовања, укључујући 

и антидопинг образовање; 

 

• истраживањима и адекватним увидом у стање на терену; 

 
• отклањањем физичких, социјалних, економских и физичких ограничења 

која спречавају урбане становнике да узму учешће у спорту; 

 

• подршком спортиста који су достигли ниво професионалности у спорту, у 

побољшању перформанси и постизању савршенства, путем обезбеђења и 

адекватног опремања, у сарадњи са надлежним спортским савезима, 

основних спортских капацитета који могу да се користе за такмичења и 

тренинг професионалних спортиста, као и реализацију структуралних 

програма тренинга и такмичења и ангажовања добрих тренера; 

 

• умањењем финансијске неравноправности у потребама која постоји 

између врхунског спорта и спорта за све. 

 

 

6. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 

Стандарди физичке културе, здрав и спортски начин живота су међу основним 

начелима постојања и развоја народа и појединца. Циљеве развијеног друштва можемо 

постићи само са физички и психички здравим и стабиланим грађанима. Садашњост је 

већ уједно и будућност. Услови који су обезбеђени данашњој деци у потпуности су 

предуслов за здраве одрасле особе у будућности које ће управљати државом и 

општином, које ће испуњавати услове XXI века. Спорт омогућава човеку да развија 

своје потенцијале и могућности до максимума, да оствари своје биће на лествици 

најслободнијег и најузвишенијег постојања. 

Бављење спортом данас представља професионални избор појединца, а успех и резултати 

могу зависити од више фактора: карактера, његове способности за тимски рад, 

талентаилифинансијских улагања 

 

Важно је и нагласити да је спортска рекреација данас и нужност, у смислу превенције 

болести, а да је код велике већине становника уствари занемарена. Стога, најзначајнији 
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циљ овог документа је буђење свести грађана о значају и благодетима бављења 

спортом. Навике за бављењем спортском рекреацијом произилазе из начина живота и 

потреба, али и из породице, школе, друштва и спортске традиције. Све је већи број 

развијених земаља које препознају значај физичке активности као кључног фактора у 

борби за здравље, а које је много економичније од лечења класичном медицином. 

7. ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

Према Закону о спорту Републике Србије (чл. 137) јединице локалне самоуправе 

обезбеђују задовољавање следећих потреба и интереса грађана у области спорта: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у 

њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са 

њима; 

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

европским клупским такмичењима; 

6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица 

локалне самоуправе; 

8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе од 

посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је 

спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија 

спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у 

ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава 

обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско- 

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

    11.спречавање негативних појава у спорту 

12   едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима; 

13 периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 73 

 

 

 

територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и 

издавање спортских публикација; 

14 унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 

локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 

стручњака и врхунских спортиста; 

15 рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 

државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање 

њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање 

учесницима у систему спорта; 

16 награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

Закон о спорту утврђује и приоритете који морају бити поштовани при избору шта 

ће се у текућој години финансирати из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

8. ПРИОРИТЕТИ 

Младима треба пружати могућност за добијање основних спортских способности, 

спорт и рекреација треба да буде доступан што већем броју грађана, талентованим 

спортистима треба пружати могућност за даље развијање својих способности. Посебна 

циљна група су деца и млади између 5-18 година. 

Рекреација и рекреативне менифестације су од посебног значаја. Треба побољшати 

услове и мотвисати грађане на активно провођење слободног времена (треба повећати 

број могућности). У оквиру рекреације је посебна област дечији спорт, школски спорт и 

физичко васпитање. 

У општини они клубови који раде са најмлађим узрасним категоријама треба да буду 

финансијски највише подржани. Стање спортске инфраструктуре је незадовољавајуће, 

нема стручно састављених припрема спортиста, спортски реквизити нису квалитетни. 

Развој спортске инфраструктуре заједно са школско спортским објектима преко 

отворених спортских терена до затворених спортских објеката је од изузетне важности. 

Предуслов квалитетног рада су квалитетни стручњаци зато је важно обука наставника 

физичког васпитања, тренера, спортских радника и лидера у спорту. 

Јако је важно функционисање информатичког система. Статистички подаци и анализе о 

спортистима (истраживања и мерења, спортски резултати, научна истраживања, подаци 

стручњака...) је могуће само коришћењем савременог информисања. 

При избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици 

локалне самоуправе следеће потребе грађана у области спорта имају приоритет 

 

• подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

 

• изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним 

насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка 

спортске опреме и реквизита; 

 

• предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.). 
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Приоритет подразумева да се у претходно наведеним областима обавезно 

финансирају одређени програми, пре свих других, у мери која обезбеђује 

одговарајуће задовољавање потреба грађана, посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом, да се лично баве спортом. Закон о спорту је 

установио програмско финансирање задовољавања потреба и интереса 

грађана у јединици локалне самоуправе. То значи да никоме није 

загарантовано добијање средстава из буџета јединице локалне самоуправе 

само зато што постоји и обавља одређену спортску активност и делатност. 

Јединица локалне самоуправе искључиво финансира одређени програм којим 

се у текућој години задовољавају законом утврђене потребе и интереси 

грађана у области спорта. 

Према Стратегији, тих приоритета има четири: 

1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације; 

3. развој и унапређење врхунског спорта; 

4. развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

Стратегијом су у наведене четири приоритетне области дефинисани и одређени општи 

и посебни циљеви које треба постићи: 

1. Општи циљ: 
• развој спорта деце и омладине. 

 

Посебни циљеви су: 
• побољшани материјално-технички услови за реализацију активности 

школског и универзитетског спорта; 

• повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских 

активности у оквиру школског и универзитетског спорта; 

• повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским 

спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским 

такмичењима); 

• побољшaн стручно педагошки рад и унапређена институционална 

сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 

• подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у 

реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта; 

• унапређење медијског праћења и промоција школског и 

универзитетског спорта с циљем неговања културе спортског 

понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости 

на спортским теренима и поред њих; 

• унапређене везе између школа и организација у области спорта и 

подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину. 

 

2. Општи циљ: 
• повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, 
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посебно жена, особа са инвалидитетом и старих. 

 

Посебни циљеви су: 
• подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности; 

• побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим 

грађанима да се баве спортом; 

• подстакнуто значајније укључење јединица локалне самоуправе у 

финансирање програмских активности из области спортске рекреације 

и спорта особа са инвалидитетом; 

• дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз 

правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде 

критеријума за финансирање ове области; 

• унапређена сарадња спортске рекреације са школским  и 

универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и 

полицији, радничким спортом и спортом на селу с циљем повећања 

обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно 

жена, особа са инвалидитетом и старих; 

• унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским 

покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским 

спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и 

садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања 

здравља, виталности и дигнитета; 

• унапређено финансирање развоја спорта у Републици Србији кроз 

формирање Фонда за развој спорта. 

 

 

3. Општи циљ: 
• наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање 

услова за развој професионалног спорта. 

 

Посебни циљеви су: 
• подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области 

врхунског спорта; 

• стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског 

резултата 

 

• унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата; 

• дефинисана и унапређена област професионалног спорта. 

 

4. Општи циљ: 
• развијена спортска инфраструктура. 

 

Посебни циљеви су: 
• успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре; 

• системски планирана, реконструисана и изграђена
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спортска инфраструктура. 

 

 

9. ВИЗИЈА 

Визија је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника 

Општине Лапово кроз бављење спортом, а као елемента од суштинског значаја за развој 

личности и здравог начина живота. 

10. МИСИЈА 

Мисија је стварање система спорта у Општини Лапово у коме ће свако имати право да 

се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, 

побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног 

времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. 

Са реализацијом приоритета ћемо постићи следеће: 

• већи број деце који се баве спортом и рекреацијом 

• већи број одраслих који се баве спортом и рекреацијом 

• више репрезентативаца у јуниорским и сениорским селекцијама. 

 
 

11. ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких 

способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, у 

оквиру школског програма, реализује се и програм школског спорта, којим су 

обухваћени сви ученици. Општина Лапово са својим средствама треба да спроводи све 

своје обавезе у оквиру законских регулатива који инсистирају на постојање школских 

спортсхих секција, и разних могућности за окупљање деце и младих. Треба обезбедити, 

кадровска и финансијска средства. 

У складу са реформама у просвети пружа се могућност за свакодневно бављење 

физичким васпитањем на свим узрастима. Искористити све могућности за развој 

великог броја спортских секција за децу и набавку потребне опреме и реквизита. 

• Подизати свест деце и младих о потреби за бављењм спортом 

  

• Посебну пажњу треба посветити спортским активностима за децу 

предшколског узраста. 

• Организација спортског туризма (летњи и зимски спортски кампови) 

 
• Редован контакт са спортским клубовима 

 
• Подршка обукама физичког васпитања 

 
• Реализација кинезитерапије. 

 
Када је у питању дечији спорт, нагласак није на такмичењу – резултату, већ је потебно 

пружати много већи простор за рекреацију и рад са младима, већу сарадњу између 
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актера (школе, наставници, клубови, тренери итд.). База свих спортских организација су 

васпитнообразовне установе. 

Општи циљ: 

• Унапређен дечији, школски и омладински спорт у општини Лапово 

Посебни циљеви: 

1. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних 

активности у оквиру дечијег, школског и омладинског спорта. 

2. Побољшани материјално -технички услови за реализацију школског спорта. 

3. Побољшaан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у 

оквиру дечијег и школског и спорта. 

12. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

У данашњем систему, оптерећеном финансијско – економским проблемима евидентно 

је да активно бављење спортом изискује веће издвајање личних финансијских 

средстава, посебно од стране родитеља за децу и младе који још нису у систему 

такмичарског спорта. Када бисмо упитали саме родитеље како би описали разлоге 

зашто се њихова деца не баве спортом, недвосмислено би нам рекли да је спорт скуп, 

односно да бављење спортом изискује средства за чланарине, опрему. 

Са друге стране, без улагања труда и у овом случају финансија од стране родитеља, не 

можемо ни очекивати резултате, те је потребно бити обазрив у критици самог спорта за 

децу и младе. 

Као алтернативу скупим спортским школама за децу и младе имамо бесплатне секције 

и ваннаставне спортске активности у школама којих је раније било више и које су 

омогућавале већем броју деце и младих да се активно баве спортом. 

Међутим, колико секција има у понуди и да ли су у складу са интересовањима деце, те 

колико су доступне за активно бављење спортом деце која нису у систему такмичарског 

спорта важна су питања да би се креирале мере као одговори на тренутне проблеме, 

посебно у школском спорту, јер бављење спортом у детињству према 

многим истаживањима јесте основни предуслов за развој здравих животних навика, 

превенцију здравствених ризичних понашања и развој менталног здравља код младих. 

Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер 

позитивно утичу на опште здравље и према досадашњим медицинским сазнањима 

смањују могућност ризика од настанка хроничних болести узрокованих пасивним 

начином живота, те се унапређење области рекреативног спорта може посматрати као 

приоритна активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву. 

Поред тога, систем професионалног спорта захтева озбиљне промене у самом 

управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер 

врхунски резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног система који 

подразумева стручне и мотивисане тренере, материјално – техничке услове за рад, 

квалитетну инфраструктуру за такмичење и самим тим подршку јавности и друштвено 

одговорних компанија. 
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Захваљујући изузетно повољном географском положају, развојем услова за одржавање 

спортских такмичења, као и спортског туризма, остварила би се директна финансијска 

добит,те би се средства остварена кроз овакву добит могла посматрати као основа за 

унапређење и развој рекреативног спорта и тиме би круг система могао бити одржив и 

заокружен. 

Циљеви: 

1. Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског спорта 

2. Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем и оснаживањем 

целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном средином,промовише физичку 

активност и благостање у својој школској заједници 

3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта 

4. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне самоуправе 

5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости, на спортским теренима и поред њих 

6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта. 

 

12.1. Извори финансирања Програма 

Реализација Програма финансираће се из јавних средстава, као и обезбеђивањем 

додатних средстава од спонзора, донатора итд. 

У оквиру јавних средстава превасходно би се вршила прерасподела средстава у буџету 

јединице локалне самоуправе која се односе на финансирање спорта, у смислу већих 

издвајања за школски спорт. 

Општина Лапово је донела одлуку о додели средстава за реализацију програма спортских 

организација са територије општине Лапово у 2019.години 

На основу члана 137.ст.2. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/16), члана 31. став 

2. Правилника о финансирању спортских организација са територије општине Лапово 

(Сл.гласник општине Лапово“ бр.4/17), чл. 55.ст.1.тачка 17. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13 и 17/17) и Одлуке о буџету 

општине Лапово за 2019. годину, на предлог Стручне Комисије за одобравање и 

финансирање програма којима се задовољавају интереси у области спорта са територије 

општине Лапово за 2019. годину, Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана 05.02.2019. године, донело је о д л у к у о додели средстава за 

реализацију програма спортских организација са територије општине лапово у 

2019.години. 

Финансирање редовних програмских активности спортских организација са територије 

општине Лапово за 2019.годину и то: 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 79 

 

 

 

 

 

13. ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО 

Потребе грађана које општина Лапово задовољава програмом развоја спорта: 

- Подстиче и ствара услове за унапређење спортске рекреације, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом 

- Подстиче изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији 

општине Лапово, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у 

њиховој близини и школских спортских објеката и набавку спортске опреме и 

реквизита 

- Организацију спортских такмичења од посебног значаја за Општину Лапово 

- Учешће спортских организација са територије Општине у домаћим и 

међународним клупским такмичењима 

- Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско- 

здравственог образовања спортиста, посебно младих укључујући и антидопинг 

образовање 

- Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста 

 

- Спречавање негативних појава у спорту 

- Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о битним питањима 

- Периодичка тестирања 

- Истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација 

- Унапређивање стручног рада у систему спорта са територије Општине Лапово и 

подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста 

- Рационално и наменско коришћење сала и спортских објеката у својини Општине 

Лапово 
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- Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 

- Подржати и подстаћи бављење спортом на свим па и највишем врхунском нивоу уз 

постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским 

такмичењима. 

 

 

14. СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО 

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: 
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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? 

 

Област Стратешки циљ Оперативни циљ 

Формирање и развој 

атрактивних културних, 

спортских и туристичких 

садржаја уз ефикасно 

коришћење локалних 

природних ресурса, кроз 

инвестирање у младе и 

подизање њихових 

капацитета 

Повећати укљученост 

грађанства,  нарочито 

младих, у културна 

дешавања подизањем 

квалитета и разноликости 

садржаја и унапређењем 

капацитета релевантних 

установа 

 

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 

 

Развити туристичку понуду 

и подићи ниво туристичких 

Унапредити просторне 

капацитете и опремљеност 

установа културе за 30 % 

до 2021. године 

 

 

 

 

Повећати   укљученост 

грађана нарочито младих, у 

културно-уметничке 

активности за 20% до 2021. 

године кроз   подизање 

свести  о  културним 

вредностима 

 

 

 

 
Повећати масовност 

бављења  различитим 

спортским активностима 
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 услуга стварањем услова за 

комерцијализацију 

природних ресурса, 

изградњом  неопходне 

туристичке инфраструктуре 

и постизањем економске 

одрживости постојећих и 

нових туристичких 

производа 

свих грађана Лапова за  

30% до 2021. године путем 

промоције алтернативних и 

унапређењем популарних 

спортских садржаја 

 

Унапредити капацитете 

јавних спортских терена и 

прилагодити постојеће 

природне ресурсе за 

бављење алтернативним, 

аматерским и 

професионалним спортом 

свих грађана за 30% до 

2021. године 

 

 

 
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 

 

Проширити туристичку 

инфраструктуру за 30 % до 

2021. године изградњом 

смештајних капацитета и 

пратеће инфраструктуре 
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15. АНАЛИЗА ВРХУНСКОГ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛАПОВО 

У Закону о спорту, врхунски спорт је дефинисан као област спорта која обухвата 

спортске активности које показују изузетне (врхунске) спортске квалитете и резултате. 

То практично значи да само они спортисти и спортске гране који постижу врхунске 

резултате на међународној сцени могу имати атрибут врхунског спорта. Квалитетан 

спорт обухвата све спортске активности које се спроводе у оквиру поједине спортске 

гране, а чија се такмичења одржавају од локалног, покрајинског до националног нивоа. 

Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална самоуправа, јесте 

један од приоритета у стратешком опредељењу општине, јер је улагање у младе 

спортисте од вишеструке важности за сваку локалну самоуправу и то је једини 

исправан пут ка развоју врхунског спорта на дуже стазе. 

Нажалост, у нашој средини у задњих 10 година врхунски спорт не постоји. Имамо 

врхунске спортисте али они наступају у другим срединама за друге клубове. Томе 

погодује и близина Крагујевца као гравитционог центра са неупоредиво успешнијим 

спортским колективима. 

Уколико би дубље улазили у проблематику нестајања врхунског спорта у општини 

морали би се дотаћи низа тема, у ухватити у коштац са гомилом проблема од којих 

наводимо само неке: 

• У општини не постоји модел финансирања врхунског спорта; 

• У нашој средини не постоје услови за бављење врхунским спортом; 

• Тренерима који би требало да раде са врхунским спортистима нису решени 

статуси; 

• У општини не постој правилник за награђивање врхунских спортиста. 

 
 
Квалитетан такмичарски спорт, према Закону обухвата активности у оквиру којих се 

постижу запажени спортски квалитети и резултати на локалном и националном нивоу, 

као и резултат које остваре спортисти на међународним такмичења, а ти резултати нису 

у категорисани као врхунски. 

Такмичарске екипе и тимови спортских организација узимају учешће у редовном-лига 

систему такмичења од локалног до савезног нивоа или учествују у смотрама, 

сусретима, походима, фестивалима и турнирским првенствима од локалног до 

међународног нивоа. Готово све спортске организације у даљем спортском напретку 

спречавају недостатак потребних финансијских средстава, сопствених превозних 

средстава, спортске опреме, адекватних објеката спортске културе и довољно стручних 

кадрова у спорту. Поред многобројних лимитирајућих фактора (материјално- 

финансијских, драстични пад наталитета, миграција младих због школовања или 

запослења) за развој и унапређење спорта, такмичарске екипе и тимови, а нарочито 

појединци, стандардно и у свим областима спортске културе постижу задовољавајуће 

резултате. 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 84 

 

 

 

Да би решили статус врхунског и клупског спорта у општини и да би унапредили 

такмичарски спорт како би имали врхунске спортске резултате неопходно је: 

• Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области 

такмичарског и врхунског спорта; 

• Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог спортског 

резултата; 

• Побољшање услова за развој такмичарског и врхунског спорта; 

• Сукцесивно повећање процента издвајања за спорт у буџету општине 

• Формирање Спортског савеза општине 

• Обезбедити и наменски финансирати превентивне лекарске прегледе за све 

спортисте општине у Дому здравља 

• Формирање едукативно-тренажног фудбалског центра за млађе категорије 

 
 
Као један од позитивних корака у правцу развијања спорта у опште треба нагласити 

чињеницу да је општина почела да мотивише и награђује постигнуте резултате на 

домаћим и међународним такмичењима са стипендијама и сада већ, традиционалном 

наградом Спортиста године, чију доделу организује општинско Веће. Поред свега 

наведеног, спортистима је и даље потребна подршка, кад су у питању спортски објекти 

и набавка врхунске спортске опреме, јер су они у различитом положају од екипних 

спортиста, управо у погледу опреме и посебних услова за тренинге. 

Евидентно је да треба радити на побољшању праћења и контроле приватних спортских 

школа које раде селекцију млађих категорија, и изузетно је важно систематски се 

посветити развоју потенцијала и услова за квалитетан тренинг и такмичења. 

По први пут ће морати да се види који су то „приватни“ клубови а који од њих су права 

удружења грађана у изворном смислу. Веома је битно да сваки клуб, који то жели, уђе у 

систем где ће се јасно знати и поштовати правила. 

У том смислу постоји идеја и иницијатива о евентуалном удруживању млађих 

категорија фудбалских клубова са територије општине. 

Програм тренажног рада био би креиран према најсавременијим сазнањима спортске 

науке, у складу са високим образовањем спортских радника ангажованих у школи. 

Поред тога, правилан педагошки приступ тренера омогућавао би члановима да срећни 

долазе и одлазе са тренинга, радо и са пуно уживања обављају све спортске активности, 

уз потпуно ослобађање од резултатске тензије. 

Проблеми који су истакнути у анализи Радне групе везују се за стручно  оспособљавање 

и лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих тренера за рад са млађим 

категоријама. 

Повезано са тим, уочава се проблем надзора и контроле броја укључених тренера без 

добијених лиценци за рад 
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Под стручним усавршавањем, у смислу закона о Спорту, подразумева се стицање знања 

и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног 

века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима. 

Високошколске установе су једине које могу школовати кадрове за одређена подручја 

из спорта и издавати законом предвиђене дипломе за завршени одређени степен 

образовања. 

Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са високошколском установом 

издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са овим 

законом, правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза 

и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 

Подаци добијени кроз консултацију у оквиру Радне групе указују да у општини треба 

посветити више пажње селекцији и развоју професионалних спортиста, те да је 

потребно побољшати комуникацију између више различитих нивоа (клубови, савез, 

локална самоуправа). 

Да бисмо дошли до врхунског спортисте или спортског тима неопходна су системска 

решења и континуиран и принципијелан рад на програмима и активностима која ћемо 

себи претпоставити за основна средства путем којих ћемо омогућити развој врхунских 

спортиста у општини. 

Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална самоуправа, јесте 

један од приоритета у стратешком опредељењу Општине, јер је улагање у младе 

спортисте од вишеструке важности за сваку локалну самоуправу. 

Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће 

начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. 

Подршка треба да покрива подручја као што су: 

- препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; 

- развој бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску науку; 

- охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере 

и друге лидерске функције; 

- помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих структура и 

такмичарских екипа. 

 

16. ШКОЛСКИ И ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ 

Физичко васпитање и школски спорт имају богату традицију у Лапову. Важећа 

законска регулатива идентификује спорт као делатност од посебног интереса за 

Републику Србију. Спорт обухвата све облике физичке активности који, кроз 

неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање 

физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или 

постизање резултата на такмичењима свих нивоа. 

Бављење физичким васпитањем и спортом представља фундаментално људско право  за 

све, као и суштински елеменат целоживотног образовања у целокупном образовном 
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систему 4. У члану 4. Закона о спорту истиче се да свако има право да се бави спортом. 

„Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у 

складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички 

прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни 

спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на 

узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго 

лично својство”. Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта 

физичког здравља, већ и када је реч о психосоцијалном развоју, јачању самопоштовања, 

развоју одговорности, истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних 

вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно 

средство превенције ризичних понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола 

и дрога, и малолетничке деликвенције. 

Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном 

понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак 

самодисциплине и досада. 

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети 

промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања 

деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и 

благостање особа са инвалидитетом, и бити важан фактор у превенцији конфликата и 

изградњи мира. 

Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on Development and 

Sport) из 2005. године такође наглашава значајне образовне и социјалне функције 

спорта и његов значај не само за физички развој појединаца, већ и када је реч о 

промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, 

толеранција и солидарност. 

Подстицање школског спорта може представљати ефективну стратегију промоције и 

подстицања бављења спортом деце и омладине у општини Лапово са свим очекиваним 

користима по појединце, локалне заједнице. 

Такође, може допринети омасовљењу спорта и стварању широке базе за развој 

врхунског спорта. Програм развоја школског спорта доноси се за период од три године. 

У контексту Стратегије и пратећих докумената, под школским спортом се 

подразумевају све ваннаставне, слободно изабране физичке/спортске активности 

ученика за чију понуду и квалитетсу одговорне школе. Неке од мера предложених 

Стратегијом односе се на унапређење школског физичког васпитања, с обзиром да оно 

представља основу за развој школског спорта и да их повезују заједнички циљеви: 

допринос целовитом складном развоју и формирању активног животног стила ученика. 

Школски спорт представља,пре свега, проширење и допуну обавезног курикулума 

(наставног плана и програма, али и свихискустава учења у школи) физичког васпитања 

ушколи, али и средство чвршћег повезивања школе и локалне заједнице, укључујући и 

спортске клубове и савезе 
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Истраживања показују да је бављење школским спортом позитивно повезано са 

укупним нивоом физичке активности деце и младих и другим позитивним 

здравственим понашањима. 

Бављење школским спортом може утицати на здраво понашање младих на три начина: 

1) обезбеђује значајну количину физичке активности; 

2) одвраћа младе од понашања неповољних по здравље и 

3) редукује излагање младих неадекватном окружењу које може подстицати ризична 

понашања. 

Млади који се баве спортом мање су склони здравствено ризичном понашању, имају 

бољу физичку кондицију, боље навике у исхрани и здравији нутритивни статус, у 

поређењу са онима који нису укључени у спорт. Школски спорт и физичко васпитање 

доприносе образовном постигнућу школе: побољшавају концентрацију, памћење, 

понашање и школски успех ученика. 

Бављење школским спортом позитивно утиче на успех у школи, упис на факултет, 

завршавање средње школе, образовне аспирације, самопоштовање и радну етику 

младих. 

Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и школско 

физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама, 

међусобно се допуњују, делећи заједничке циљеве: допринос здрављу и складном 

развоју личности. Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретне 

вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове према физичкој активности 

и спорту, припремајућиих за активан начин живота. 

Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз такмичења различитих 

нивоа унапреде своје моторичке компетенције, социјалне вештине и самопоштовање, а 

може представљати и прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима, 

оријентисаним ка постизању врхунских спортских резултата. 

По много чему, школски спорт има одлике спорта за све (ученике). Притом се релације 

спорта за све са врхунским спортом често тумаче теоријом дупле пирамиде: масовност 

и велики обухват спорта за све дају основу заврхунске појединце, и обрнуто, врхунски 

спортисти представљају узоре (моделе) и инспирацију за појединце који се укључују у 

спорт. 

Што је шира основа пирамиде, тј. што се више људи бави спортом, веће су шансе да 

појединци достигну врх у такмичарском бављењу спортом. Основа пирамиде односи се 

на стицање основних кретних вештина, бављење разноврсним спортским активностима, 

усвајање основних знања и позитивних ставова према физичкој активности и спорту, и 

одговара школском физичком васпитању. 

На следећи ниво, ниво учествовања, прелази један број појединаца, посебно 

заинтересован за одређене спортове и учествовање у такмичењима на основном 

такмичарском нивоу. 
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Физичко васпитање је обавезан наставни предмет током целог основног и средњег 

образовања и једини предмет у школском програму који систематски и стручно третира 

физичку активност. 

Јединице локалних самоуправа представљају један од најзначајнијих и незаобилазних 

ресурса у уређењу функционисања и реализације свих стратешких циљева и начела 

система спорта у Републици Србији, укључујући и систем школског спорта. 

Јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе услове, критеријуме, 

начин и поступак доделе средстава из свог буџета, начин јавног објављивања података 

о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији 

одобрених програма. 

Као што је већ истакнуто, приоритетни програми којима ће се бавити локалне 

стратегије развоја спорта и који ближе одређују потребе грађана су: 

• подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све (посебно бављење 

спортом деце, младих, жена и особа са инвалидитетом); 

 

• изградња, одржавање и опремање спортских објеката, посебно јавних терена 

и школских спортских објеката; предшколски и школски спорт, рад школских 

спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

спортска школска такмичења. 

Израда локалне стратегија спорта подразумева: 

1. Примену одредаба Закона о спорту; 

2. Примену свих стратешких начела Националне стратегије развоја спорта (спортска 

инфраструктура, врхунски и такмичарски спорт, школски спорт, спорт за све и спорт 

лица са посебним потребама); 

3. Уважавање специфичности локалне самоуправе (израда анализе спорта 

налокалном нивоу, укључујући анализу спортских организација, стручних и 

инфраструктурних ресурса, географског положаја и др; одређивање и дефинисање 

приоритета у развоју спорта на локалном нивоу; одређивање носилаца спорта на 

локалним нивоу); 

4. Израда и примена Правилника о категорисању спортских организација, као и 

Правилника о финансирању спортских организација са територије локалне 

самоуправе; 

5. Јачање и стратешко позиционирање спортских капацитета на локалном нивоу 

(формирање спортског савеза општине/града, израда база података спортских 

организација, спортских стручњака, спортских манифестација и програма; 

обезбеђивање транспарентности у раду као и доступности информацијама значајним 

за унапређење и функционисање спорта на локалном нивоу); 

6. Институционално повезивање свих нивоа власти и невладиних организација у 

циљу унапређења спорта. 

Значај јединица локалне самоуправе у развоју школског спорта препознаје и Национална 

стратегија за младе из 2008. године. Бављење младих спортом, наиме, представља важан 

специфичан циљ ове стратегије, укључујући обезбеђивање услова за 
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бављење спортским активностима у локалној заједници (школски спорт, спорт за све), 

подршку учешћу младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и 

на свим нивоима, и институционализацију и развијање школског спорта. 

16.1. Мисија и визија школског спорта 

Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и 

друге разлике, омогући учествовање и уживање у развојно прикладним спортским 

активностима у безбедном окружењу, и тако допринесе физичком и менталном 

здрављу, развоју и образовном постигнућу ученика, подстакне бављење спортом у 

школи и заједници, и допринесе формирању активног животног стила. 

Кључне вредности и принципи на којима почива ова стратегија односе се на: 

• једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење 

квалитетним физичким васпитањем и школским спортом; 

• важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко и 

ментално здравље и развој деце и младих, као и њихово школско постигнуће; 

• важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и 

других видова спорта; 

• важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне 

заједнице, са циљем унапређења образовно-васпитне ефективности школе. 

Визија. 

Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, образовној 

ефективности и развоју инклузивног друштва, као и омасовљењу и развоју спорта у 

општини Лапово. 

 

16.2. Физичко васпитање – изабрани спорт 

Физичко васпитање – изабрани спорт је обавезан изборни предмет, који се реализује од 

5. до 8. разреда основне школе. Замишљено је да се ученици, на нивоу одељења, 

опредељују за један од најмање четири понуђена спорта (два колективна и два 

индивидуална). 

Спорт за који се већина ученика определи, јесте спорт који ће се реализовати у склопу 

обавезног изборног предмета. На пример, школа понуди ученицима рукомет, кошарку, 

гимнастику и стони тенис; ако се већина ученика у одељењу определи за кошарку, 

ученици похађају предмет Физичко васпитање – кошарка. Физичко васпитање као 

обавезан изборни предмет има изразито спортско усмерење; према важећим 

правилницима, нагласак је на задовољавању интересовања ученика и њихових потреба за 

стицањем знања у одабраном спорту, развијању способности за бављење спортом 

истварању трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима. Код планирања 

физичког васпитања као обавезног наставног предмета, мора се имати у виду за који спорт 

су се ученици определили у склопу физичког васпитања као обавезног изборног предмета, 

што знатно усложњава процес планирања 
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Часови ова два предмета су у распореду, посебно се воде у школском дневнику, а 

ученици се оцењују нумеричким оценама, посебно за оба предмета. 

16.3. Слободне активности 

Законска регулатива предвиђа да се у свим школама реализује најмање 1 час спортских 

активности недељно, у склопу рада школских спортских секција. 

Спортске секције намењене су ученицима који испољавају посебне склоности и 

интересовања за спорт, наводи се у постојећим правилницима, а води их школски 

наставник физичког васпитања према посебно сачињеном програму рада. Требало би да 

наставник приликом израде програма рада секције, узме у обзир карактеристике 

ученика, материјално-техничке услове рада, као и програм школских спортских 

такмичења ученика Србије. По правилу, сваки наставник физичког васпитања у школи 

опредељује се да води једну секцију. 

16.4. Школска и друга такмичења 

Постојећа законска регулатива обавезује школе да организују и спроводе спортска 

такмичења као интегрални део процеса физичког васпитања, према плану стручног већа 

(сачињавају га сви наставници физичког васпитања). Обавезна су унутаршколска 

(међуодељенска и међуразредна) такмичења у гимнастици (у зимском периоду), 

атлетици (пролећни период) и у најмање једној спортској игри (током године). Стручно 

веће сачињава план и програм унутаршколских и спортских такмичења ученика, који 

чини саставни део годишњег плана рада школе. Школска такмичења би требало 

спроводити током целе школске године, а према важећим прописима, школа је обавезна 

да обезбеди материјалне, организационе и друге услове како би школска такмичења 

била доступна свим ученицима. Замишљено је да се најуспешнији ученици укључе у 

програм такмичења Савеза за школски спорт Србије. 

Савез за школски спорт Србије окупља општинске и окружне савезе, односно, одборе за 

школски спорт. Систем такмичења организован је по узору на олимпијске игре у 

четворогодишњим циклусима. Предвиђено је пет ступњева такмичења, почев од 

школског (међуодељенског) такмичења, преко општинског, међуопштинског 

(окружног), међуокружног (регионалног), до републичког такмичења. 

Сваке четврте године, одржавају се олимпијске спортске игре ученика Републике 

Србије. Такмичења се организују за ученике и ученице основних и средњих школа у 11 

спортова (пливање, стрељаштво, стони тенис, гимнастика, одбојка, кошарка, рукомет, 

мали фудбал, атлетика,тенис, џудо и карате, мале олимпијске игре, пролећни крос). 

16.5. Здравствена заштита учесника школских спортских 
такмичења 

Ученици не могу бити укључени у ваннаставне спортске активности и спортска такмичења 

ако није претходно утврђена њихова здравствена способност за бављење школским 

спортом. У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест 

месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за 

обављање спортских активности 
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Здравствену способност спортисте утврђује надлежна здравствена установа, односно 

завод надлежан за спорт и медицину спорта, који је дужан да о томе обавести надлежну 

здравствену установу. 

Здравствена заштита у току спортских активности. У току такмичења на спортском 

терену је неопходно присуство особља обученог за указивање прве помоћи (наставници 

физичког васпитања, лица са завршеним курсом прве помоћи). 

За време међушколских такмичења је потребно обезбедити дежурство одговарајућег 

превозног средства за транспорт повређених до здравствене установе (путнички 

аутомобил). Приликом организовања већих такмичења (преко 100 учесника) потребно 

је присуство дежурног лекара, док је за окружна такмичења неопходно и санитетско 

возило са медицинском екипом (лекар и медицински техничар). 

Здравствену заштиту ученика спортиста у пракси прате бројни проблеми: 

• Мрежа Домова здравља у којима постоји специјалиста спортске медицине 

није довољно разграната и технички опремљена; 

• Питање финансирања спортских прегледа ученика-спортиста није системски 

решено, што може довести до кршења/занемаривања права сваког детета да се 

бави спортом и такмичи. Релативно високу цену спортског прегледа најчешће 

плаћају родитељи ученика. 

• На нивоу неких округа, финансирање свих спортских прегледа преузимају 

спортски савези, што је добра пракса, али се најчешће односи само на ученике 

који су се пласирали на Окружна такмичења, док се учесници општинских 

такмичења такмиче без прегледа. 

16.6 Такмичења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са релевантним 

партнерима организује такмичења за ученике специјалних школа, углавном на 

републичком нивоу. У сарадњи са Удружењем за спорт хендикепираних ученика 

Србије, за лако ментално ометене у развоју, организује се регионално и републичко 

такмичење у фудбалу, шаху, стоном тенису, кошарци и атлетици. 

Министарство и Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и 

рехабилитацију Републике Србије организују републичко такмичење у стоном тенису 

из колица, седећој одбојци, пливању ученика са вишеструким сметњама, кошарци из 

колица, спортском јахању инвалида, бадмингтону и спортском плесу из колица. 

Такође, у сарадњи са Националним спортским савезом слепих и слабовидих, организује 

се републичко такмичењу у глобалу и пливању. 

 

 

17. РЕКРЕАТИВНИ И РАДНИЧКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ 
Спорт припада свима без обзира на узраст, пол, расу, психофизичке могућности. Право на 

бављење спортом је универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или 

такмичење у слободном времену представљају задовољство 
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Рекреативним активностима у Србији бави се недопустиво мали број грађана. Болести 

савременог доба (срчана, респираторна обољења, деформитети кичме, болести 

зависности итд.) су у великој мери присутни у нашим животима, тако да један од 

начина превентиве представља континуирана рекреативна активност. 

Ако изузмемо појединце који се професионално баве спортом, на радном месту спорт 

се јавља првенствено као рекреативна компонента самих услова рада. 

Главно присуство спорта у животу радних људи ипак је условљено његовим 

присуством у социјалним просторима изван радног места, у ситуацијама у којима 

појединац има слободу избора и у којима сам уобличава околности под којима ће 

задовољити своје потребе. 

Општина Лапово поседује огроман потенцијал за подстицај бављења рекреативним 

спортом, односно спортом за све али основни проблем представља недовољна 

искоришћеност постојећих капацитета у оквиру спортских објеката и игралишта на 

отвореном. Циљ програма развоја рекреативног спорта и спорта за све има за задатак да 

унапреди постојеће и да понуди нове садржаје свим грађанима. 

Циљеви програма развоја рекреативног спорта и спорта за све 

• Унапређење постојећих игралишта, трим стаза новим садржајима и справама 

као и изградња нових дечијих игралишта и вежбалишта на отвореном 

 

• Покретање веб сајта у сврху боље информисаности грађана о спортским као и 

о рекреативним активностима 

 

• Подизање свести грађана о важности бављењем физичким активностима кроз 

организовање едукација на тему спорта 

 

• Изградња пешачко-бициклистичке стазе. 

 
Најпопуларнији спортови у Лапову су рукомет и фудбал. Та два спорта имају јако дугу 

традицију. Рукометни клуб и фудбалски клуб су део Железничког спортског друштва 

„Локомотива“. Поред рукомета и фудбала ту су још кошарка, шах, а посебно месо 

заузима коњички спорт који Лаповци највише воле, па су тако поред радних коња 

одгајани они који су се користили само за коњичке трке. 

Једна битна личност из света спорта је родом из Лапова. То је Данило Стојановић- Чика 

Дача, човек који је по повратку са студија, из Немачке први донео фудбалску лопту у 

Србију 1903, године 

17.1. Рекреација 

Рекреација грађана има значајну улогу у очувању и унапређењу здравља, повећању 

физичке спремности. Ово је друштвени, породични и појединачни интерес. 

Првенствено не зависи од финансијских могућности, већ значи животни стил. 

Друштвене и економске промене у протеклим деценијама, развој технике и технологије 

и урбанизација живота су свеле свакодневне покрете на ситне и довеле су до 
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седантелног начина живота. Са друге стране друштвени и социјални услови су тешки и 

грађани имају све мање слободног времена. 

Рекреација је од великог значаја те је потребно обезбедити услове за конзумирање 

рекреативних активности како би грађани несметано могли да се баве различитим 

спортовима. Узимајући у обзир промене у коришћењу слободног времена грађана, 

треба изабрати програме који су савремени и одговарају на потребе грађана. Програми 

за рекреацију, поред физичког вежбања треба да обухватају и друга културна и 

друштвена наслеђа. Место и време ових програма треба да буде у складу са 

очекивањима грађана. Приликом организације манифестација треба укључити целе 

породице јер децу је лакше мотивисати када уче по узору на родитеље. Поред тога 

треба узети у обзир карактеристике сваког насеља, где се реализују програми и да 

одговарају сензибилитету грађана и културолошким карактеристикама. У промоцији 

ових програма треба да буду укљућени и локални медији. У складу са законом, 

координацију ових активности треба да води Општински спортски савез. 

За финансијску подршку ових активности је потребно праћење конкурса на 

покрајинском, државном и Европском нивоу и сагледавање других извора. 

Треба се трудити да свако насеље годишњи једном организује неку спортску 

манифестацију. Поред тога потребно је на општинском нивоу организовати 

манифестације који омогућавају дружење и забаву кроз спорт свим грађанима општине. 

Жене чине половину популације, како на глобалном, тако и на локалном нивоу. Жене 

треба да буду најшире укључене у спорт и спортске активности, водећи рачуна о свим 

њиховим специфичностима (важни друштвени и природни задаци жена- репродукција и 

брига о деци у животном периоду када се постижу и најзначајнији спортски резултати). 

Њихово укључивање у спорт и спортску активност мора бити масовно, организовано и 

најшире друштвено подржано. Дискриминација је тврдити да су резултати 

спортисткиња „слабији“ од мушкараца и да је зато женски спорт мање атрактиван и 

мање успешан, а превазилажење ове предрасуде треба да буде део стратегије за 

омасовљавање учешћа жена у спорту. 

Према подацима Светске здравствене организације (WНО), чак 10% светског 

становништва чине особе са инвалидитетом, а сличан проценат је и у локалним 

срединама. Број инвалидних лица временом се повећава, а узроци томе су различити 

(ратови, болест, саобраћајни удеси и сл.). Спортско-рекреативним активностима ствара 

се могућност особама са инвалидитетом да успоставе бољу везу са људима, посебно са 

својим окружењем, како би се временом вратила њихова воља и снага и укључили у 

друштвене токове. Упорном применом спортско-рекреативних активности долазило је у 

одређеним случајева до потпуне рехабилитације. 

Зато је неопходно наћи начин како помоћи тим лицима и укључити их у друштвене 

токове. 

Општи циљ: 
• повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, 

младих, жена, особа са иинвалидитетом и старих 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 94 

 

 

 

 

 

Посебни циљеви: 

1. Појачана свест грађана у општини о потребама за бављење спортом и 

рекреацијом. 

2. Обезбеђени материјално-технички услови за доступност рекреативног спорта 

свим грађанима. 

 

 

18. РЕАЛИЗАИЦЈА 

Примена програма развоја спорта у општини Лапово дефинисана је стратегијом. 

Потребно је дефинисати акционе планове. Тим плановима јасно су дефинисани општи и 

посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, носиоци задужења за 

њихову реализацију, временски оквири и процена да ли су за њихову реализацију 

потребна материјална средства. 

Реализација организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће локална 

самоуправа преко Општинског већа и члана задуженог за област спорта уз садејство и 

других релевантних спортских субјеката; Општинског спортског савеза, спортских 

организација, удружења, клубова, и осталих актера који учествују у директној 

реализацији. Ови институцаионални механизми и спортски субјекти, имају задатак да 

иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да 

иницирају и учествују у писању локалних акционих планова и да прате њихово 

остваривање као и да спроводе мере и активности усвојене овом стратегијом. 

 

 

19. ПРАЋЕЊЕ 

Праћење примене ће се спроводити у редовним временским интервалима, у складу са 

Пословником Владе и годишње – у складу са елементима Националног Акционог 

плана. 

Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и формалног 

система извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у 

складу са добром праксом Европске, кровним организацијама, Олимпијским комитетом 

Србије, Спортским савезом Србије, Параолимпијским комитетом Србије, Специјалном 

олимпијадом и индиректним буџетским корисницима: Заводом за спорт и медицину 

спорта Републике Србије и Антидопинг агенцијом Републике Србије. 

Општина Лапово ће поштовати дефинисане процедуре Министарства омладине и 

спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење свог Програма. 

20. ЕВАЛУАЦИЈА 

Евалуацијом ће се формулисати смернице даљег развоја стратегије. Евалуација се 

остварује према следећем: 

• остварен – значи да је активност у потпуности реализован нема потребе за 

интервенцију 
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• делимично је остварен – значи да је активност остваре али су потребне даље 

интервенције 

• није остварен – значи да активност није остварена и потребне су 

интервенције за постизање циља 

Оцењивањем примене утврђује се напредак у спровођењу програма и предлажу 

корективне мере и измене током спровођења. 

Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем различитих извора 

података, укључујући годишњи извештај о раду као основни извор података, а на 

основу дефинисаних показатеља. 

 

 

21. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

На годишњем нивоу Општина Лапово израђује и објављује извештаје и спровођењу 

Програма на својој интернет страници, степену спровођења циљева и активности, 

проблемима и изазовима. 

На основу тога се врши ревизија приоритета и планираних активнсоти у Акционом 

плану у форми Извештаја о току спровођења 

 

 

22. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

Очекивани исходи спровођења Програма за развој спорта у општини Лапово су: 

• Да се повећа број деце и омладине школског узраста у физичком вежбању и 

организованим спортским активностима; 

• више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко локалних савеза 

и спортских организација; 

• више грађана општине буде укључено у физичко вежбање кроз различите 

видове рекреативног спорта; 

• спортисти општине освоје медаље на националним и међународним 

спортским такмичењима ; 

• да се унапреди стручни рад у спорту, кроз повећање броја стручно 

школованих− и стручно оспособљених спортских стручњака у спорту; 

• да се унапреди систем финансирања спорта кроз   програме

спортских организације; 

• да се повећа учешће особа са инвалидитетом у области рекреативног спорта; 

• да се унапреди систем доброг руковођења и управљања у спорту, 

• да се спортске организације обуче за писање пројеката и програма како на 

локалном тако и националном нивоу; 

• да се више жена бави спортом; 

• да се омогући боља координација између локалне самоуправе и спортских 

организација, 

• да се унапреди и побољша постојећа спортска инфраструктура и изгради 

недостајућа 
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• да се смањи утицај и присуство негативних појава у спорту; 

• да се заједно са медијима промовишу спортске вредности и значај бављења 

спортом; 

• да се унапреди правни оквир за рад физичких лица и организација у области 

спорта 
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184. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС '' бр. 

129/07 и 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 37. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на 

седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела је 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О  УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА У 

ОПШТИНИ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

              Усваја се Стратегија за друштвену интеграцију Рома у општини Лапово за период 

од 2020. до 2023. године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стратегије за друштвену интеграцију Рома у општини Лапово за период од 

2020. до 2023. године чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 
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185. 

ОПШТИНА ЛАПОВО 
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2020-2023 
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УВОД 

Потписивањем Декларације «Декада инклузије Рома 2005-2015» Србија је 

приступила регионалном програму за унапређивање положаја Рома у централноој и 

југоисточној Европи. Поред Србије земље учеснице овог програма су Чешка, 

Словачка, Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Хрватска и Црна Гора. 

Kао чланица УН Србија је у обавези да до 2015. године ради на реализацији 

миленијумских циљева развоја који се односе на искорењивање сиромаштва, 

једнаких права на образовање, једнакост полова, смањење смртности деце, 

побољшање здравља мајки, борбу против ХИВ-а, АИДС-а, маларије и других 

болести, одрживост животне средине и глобално партнрство за развој. 

У Србији постоје нормативно правни услови за остваривање индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина, дефинисани у Закону о 

заштити права и слобода мањина («Сл. лист.СРЈ» бр. 11/2002), у Одлуци о 

проглашењу Повеље о људским и мањинским правима и грађанским слободама 

(«Сл. Лист СЦГ» бр. 6/2003) и мноштву других докумената којима се уређују ова 

питања. 

Полазећи од горе наведеног, Влада Републике Србије је донела Стратегију за 

смањење сиромаштва 2003.године, затим Нацрт Стратегије за интеграцију и давање 

нових овлашћења Ромима, а 27. јануара 2005. године усвојила Акционе планове у 

областима у којима је ова категорија становништва у нашој земљи најугроженија: 

образовања, становања, здравства и запошљавања. Ромска популација је 

најсиромашнија и у највећој мери репродукује сиромаштво. Разлози су четири пута 

већа стопа незапослености у односу на друге категорије становништва, велики 

проценат неписмених, без завршене основне школе или са мање од четири разреда 

основне школе. Животни век Рома је скраћен, јер најчешће живе у условима 

ризичним по здравље. Висок наталитет Рома, праћен високом стопом смртности 

чини да они буду најмлађа етничка заједница: деце до 14 година има 32%, док 

старијих од 60 година има свега 7%. 

Роми немају скоро никакву друштвену моћ, живе изоловано од друштвених токова, а 

друштво не показује одговарајуће интересовање за њихове проблеме. Многи од њих 

не остварују основна грађанска и колективна национална права, јер их не познају и 

немају основна документа. 

Општина Лапово је препознала тешкоће и проблеме живота Рома и труди се да 

развија сарадњу са ромским друштвеним организацијама, пружајући различите 

видове индивидуалне и колективне подршке као што су остваривање права из 

области социјалне заштите, финансирање програма рада и пројеката ромских 

удружења, бесплатна правна помоћ и сл. 

Захтеви Рома и ромска питања на локалном нивоу су комплексна и могу се решавати 

целовито путем локалне стратегије, а решења треба да буду интерсекторски припремљена 

у складу са националним стратешким плановима везаним за  декаду Рома. Израда, 

доношење и реализација локалне стратегије за друштвену интеграцију Рома претпоставља 

координирано, интерсекторско, дугорочно, аутентично, јавно, рационално, целисходно и 

ефикасно стратешко планирање, реализацију и праћење планираних промена уз 

укључивање одговарајућих институција и других друштвених 
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субјеката. Ради реализације два основна циља који су дефинисани у националним 

стратешким документима: 

• побољшање социјално-економских услова живота и услова за развој 

националног идентитета Рома, 

• локална стратегија за интеграцију Рома треба да обухвати урбанистички, 

грађевински, имовинско-правни, еколошки, социо-економски, 

здравствени, образовни и културни аспект промена, односно развоја. 

Сва предложена решења треба да буду фокусирана на остваривање основних 

људских права. 
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1. РОМИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Укупан друштвени положај Рома, не само код нас него готово у свим земљама у 

којима живе изразито је неповољан. По свим показатељима друштвеног положаја 

(запосленост, образовање, друштвени углед, животни стандарди сл.), Роми се налазе 

на најнижој друштвеној лествици. 

Ромска популација у Србији и даље се налази у незавидном положају,као 

најугроженија и најмаргинализованија национална мањина, суочавајући се са низом 

препрека,које настављају да онемогућавају њен развој. Проблеми,са којима се Роми 

суочавају,присутни су у свим областима, у скоро сваком аспекту јавног и приватног 

живота, почевши од немогућности испуњавања основних потреба, као што су 

адекватна здравствена заштита, основно образовање и социјална помоћ, па све до 

баријера на које наилазе у приступу тржишту рада. Ромску популацију карактерише 

значајно виша стопа сиромаштва, незапослености и болести у односу на остатак 

становништва у Србији. Будући да Роми нису довољно присутни у политици и 

институцијама, мали је број оних који могу да заступају интересе ромске популације. 

Роми чине посебну социјалну групу (етно–класу),која има „сва обележја 

субпролетерског слоја, који у зачараном кругу беде репродукује генерацијско 

сиромаштво“. Наиме, Роми нису укључени у рад зато што нису школовани, а нису 

школовани зато што су сиромашни, односно немају никакве услове за школовање. 

Да би доживели елементарну друштвену промоцију, за шта је потребно имати 

стабилност прихода, Роми, као и остали, морају имати бар основну школу, а основну 

школу многи не завршавају,јер немају услова за то. тако у круг. Резултати многих 

истраживања показују да су Роми, у односу на остале сиромашне групе 

најсиромашнији. 

Величина Ромске популације представља предмет полемике. Према званичним 

бројкама, добијеним на основу пописа из 2002. године, у Србији живи 108.193 Рома 

или 1,44 % од укупног броја становника. Међутим, претпоставља се да је овај број 

знатно мањи од реалног. Основни разлози за овакву несигурност јесу недостатак 

документације, нерегистровано становање и опште неповерење између власти и 

Рома. Процене стварног броја су различите: недавна истраживања показују да у 

насељима широм земље живи најмање 270.000 Рома. Међутим, често се наводи 

процена да у Србији има између 450.000 и 500.000 Рома. Неслагање око тачног броја 

Рома, као и изражено одступање између званичних и широко прихваћених бројки, 

представља добар пример степена маргинализације и отуђења ромске популације у 

Србији. 

Тежак положај ромске популације у Србији најбоље се изражава на 

најрелевантнијим чињеницама: између 35% и 60% ромске деце није уписано у 

школу, док између 60% и 80% Рома нема завршену основну школу. Овакав тренд 

води ка томе да мање од 1% Рома заврши више или високо образовање. Цифре нису 

боље ни у економском аспекту, будући да скоро половина ромске популације живи у 

сиромаштву,док се процењује да око 2/3 деце из ромских насеља живи испод 

границе сиромаштва. Нешто мање од 1/3 ромских жена је запослено. Данас између 

60% и 80% Рома живи у нехигијенским изолованим насељима, од којих 70% чине 

неформална насеља. У Србији живи и око 

45.000 интерно расељених лица (ИРЛ) ромске националности са Косова, док је само 

половина њих званично регистрована као ИРЛ. 
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Статистике о просечној старости Рома можда најбоље илуструју њихов положај: 

према независним проценама, мање од једног процента Рома живи дуже од 60 

година. Ромске жене и деца представљају нарочито угрожене групе и мете оних који 

се баве трговином људима, где Роми чине више од 30% идентификованих жртава. 

Ситуација је још драматичнија када су у питању малолетна лица, јер 72% свих 

идентификованих малолетних жртава трговине људима у Републици Србији чине 

ромска деца и млади људи. 

Наведени проблеми не постоје независно један од другог већ се међусобно 

преплићу, при чему је најизраженија дубоко укорењена дискриминација са којом се 

Роми суочавају у односима са државном администрацијом, будућим и садашњим 

послодавцима, даваоцима услуга и приватним лицима, што најбоље показују 

следећи подаци: ромска популација је око 7,5 пута изложенија сиромаштву у односу 

на остатак становништва у Републици Србији; стопа незапослености у ромској 

заједници је четири пута већа од националног просека. 

Један од кључних елемената који ромској популацији онемогућава приступ 

социјалним службама, јесу потешкоће са којима се многи Роми суочавају у добијању 

личних докумената који су неопходни за потпуно остваривање њихових права. Овај 

недостатак приступа личним документима доводи до тога да су многи Роми у 

Србији без држављанства, што их онемогућава да у потпуности остваре своја права 

која им као грађанима припадају. Постоји много узрока овог проблема, као што су: 

недостатак цивилне регистрације, немогућност пријаве пребивалишта услед 

недостатка правно признатог боравишта, недостатак финансијских средстава за 

плаћање неопходних такси, неинформисаност о процедурама, уништене матичне 

књиге на Косову, институционална дискриминација Рома, дуге и сложене 

административне процедуре. 

1. НАЈВАЖНИЈИ НАЛАЗИ ИСТРАЖИВАЊА 

СПРОВЕДЕНОГ У 30 ОПШТИНА У СРБИЈИ 

Програми социјалне заштите на локалном нивоу су недовољно развијени, а из 

локалних буџета је одваја мање од 2% за социјалну заштиту. Та средства су 

углавном намењена за једнократну помоћ; услуге у надлежности локалне 

самоуправе помоћ у кући или дневни боравци за особе са инвалидитетом су 

присутни у свега трећини општина (укључујући и оне које се финансирају из 

ванбуџетских средстава). 

Приближно трећина општина из буџета издваја и средства за хуманитарну помоћ и 

сличне типове помоћи (народне кухиње, помоћ за набавку основних животних 

намирница, набавку огрева, школског прибора, итд.) 

Велика већина општина нема потпуну и систематизовану представу о социјалним 

потребама. Подаци који постоје се углавном су парцијални и воде се у више 

различитих установа. Углавном се своде на кориснике законом регулисаних права а 

на такав начин се воде и финансијска средства која се издвајају у те сврхе, без 

обзира да ли је извор републички или локални буџет, или пак ванбуџетска средства. 

Социјална заштита најчешће не представља значајну компоненту постојећих планова 

локалног развоја. Такође, већина општина нема стратегијска, нити друга документа која се 

односе на развој социјалне заштите или социјалне политике у својој средини 
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Локалне власти у највећем броју не знају довољно о потенцијалним и актуелним 

програмима или трендовима у развоју социјалне заштите на локалном нивоу. Утисак 

је да се тим програмима или услугама не придаје већи политички значај, односно да 

се ово питање не сматра значајним са аспекта привлачења бирача. 

 

Партнерство између локалних власти, релевантних секторских институција и 

невладиног сектора, што је од велике важности за интегрисан приступ сиромаштву и 

угрожености је недовољно развијено у локалним срединама. Сарадња између 

установа и организација у већини општина није институционализована и често се 

своди само на формално достављање извештаја о раду. 

 

 
2. НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕШКИ И ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПИТАЊА РОМА 

а)Национална стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији  

(2009) - Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији поставља 

основе за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и смањење разлике 

између ромске популације и осталог становништва. Такође, овим документом ствара 

се основа за идентификовање и примену мера афирмативне акције, пре свега у 

областима образовања, здравља, запошљавања и становања; 

б) Стратегија за смањење сиромаштва (2003) - ССС представља целовит план 

активности усмерен на смањивање кључних аспекта сиромаштва стварањем 

материјалних и других предуслова и пружање шанси сваком да обезбеди 

егзистенцију себи и својој породици. Постоји довољно ресурса, пре свега људских, 

материјалних и природних, да се у релативно кратком року, сопственим снагама и уз 

подршку међународне заједнице, елиминишу најизраженији облици сиромаштва, 

посебно присутни у неразвијеним подручјима и концентрисани међу социјално 

најугроженијим групама; 

ц) Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених 

лица (2002) - Национална стратегија дефинише два основна начина решавања 

стамбеног проблема: прво, приступачна стамбена изградња којом се омогућава 

куповина и изградња стамбених објеката под кредитним условима повољнијим од 

тржишних (стамбене јединице у власништву); друго, социјално становање које 

обухвата станове у државном власништву за смештај најугроженијих категорија 

становништва, укључујућии ромску популацију, као и њихово трајно збрињавање. 

д) Национална стратегија запошљавања 2005-2010 - којом се дефинишу правац и 

опсег активности које треба предузети да би се успешно решавали проблеми и 

развијало ефикасно тржиште рада у складу са осталим развојним циљевима земље. 

Овом стратегијом је предвиђено веће укључивање Рома у процес образовања, 

описмењавања и стручног оспособљавања, као и на подстицање самозапошљавања 

лица која се баве старим занатима, што веће укључивање у одговарајуће програме 

активних мера на тржишту рада –обука, преквалификације, АТП, самозапошљавање 

са посебним нагласком на психолошку помоћ и помоћ при професионалној 

оријентацији за инвалиде и промовисање флексибилних облика запошљавања; 
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е) Стратегија развоја социјалне заштите - Ефикасан систем социјалне заштите 

треба да одговори на потребе грађана у новим околностима и да подржава рањиве и 

маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована помоћ 

заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у економској 

активности обезбеде своју егзистенцију; 

ф) Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности (2009) - обухваћене су области које се тичу учешћа жена у 

креирању политика и у доношењу одлука у области економије, образовања, 

здравља, насиља над женама, као и питања средстава јавног информисања и 

јавног мњења, пошто је кроз широку и демократску дикусију процењено да су ове 

области кључне за побољшање положаја жена и унапређивање родне 

равноправности; 

г) Национална стратегија за превенцију и заштиту  деце  од  насиља (2008) -  

Визија која се промовише овом Стратегијом, јесте да сва деца у Републици Србији, 

без обзира на узраст, пол, национално или етничко порекло, породични статус и 

било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике детета и његове 

породице, одрастају у окружењу безбедном од сваке врсте насиља, у коме се 

поштују личност и достојанство детета, уважавају потребе и развојне могућности 

детета, и омогућава детету да развија толеранцију и користи ненасилне видове 

комуникације; 

и) Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 

2012. године – поставља као главни циљ сузбијање сиромаштва кроз укључивање 

значајних друштвених циљева: побољшање здравства и образовања; 

ј) Национална стратегија одрживог развоја (2008) - Један од најважнијих циљева 

одрживог развоја јесте отварање нових радних места и смањење стопе 

незапослености, као и смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих 

група, подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и других 

ризичних група; 

к) Национална стратегија за младе (2008) – Овом стратегијом омогућава се да сви 

млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, доживотно 

учење, запошљавање у складу са сопственим карактеристикама, изборима и 

способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, 

слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. 

Актуелни законски оквири за питање Рома су: 

1. Закон о забрани дискриминације –којим се уређује општа забрана 

дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од 

дискриминације; 

2. Закон о заштити националних мањина, у коме се од државе експлицитно 

очекује да предузме одговарајуће мере за унапређење живота Рома; 

Закон о здравственој заштити и Закон о здравственом осигурању –у којима је 

дефинисано да Роми као и друге осетљиве групе становништва, имају приступ примарној 

здравственој заштити уз умањене трошкове 
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3. Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености -којим се 

омогућава позитивна дискриминација категорија изложених већем ризику од 

незапослености, укључујући и мањине; 

4. Закон о основама система образовања и васпитања -у коме је наглашено да 

свако има право на образовање и васпитање, и да су грађани Републике Србије 

једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, 

националну, верску и језичку припадност, узраст, физичку и психичку 

конституцију, социјално и културно порекло, имовно стање, политичко 

опредељење или друго лично својство. 

4. ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА 

Као и остале сиромашне групе и Роми имају бројне проблеме. Ипак, постоје и они 

проблеми, који се могу означити као специфични ромски проблеми, то су 

предрасуде, које представљају својеврсну баријеру, нарочито у остваривању права 

при запошљавању, у образовању и лечењу. Томе треба додати и резиденцијалну 

(просторну) сегрегацију до које је дошло делимично насилним путем, али и на 

спонтан начин, тако да данас Роми живе у засебним насеобинама (махале),које 

карактерише посебан начин живота. Просторна изолованост отежава и успорава 

комуникације са осталима и свакако, ограничава могућност осавремењивања начина 

живота. 

Када је реч о проблемима,који на најнепосреднији начин производе генерацијско 

сиромаштво код Рома, они се јављају пре свега у сфери запошљавања, образовања, 

здравствених и стамбених потреба. 

Роми на територији општине Лапова се сусрећу са истим проблемима као и цела 

ромска популација у Србији. 

 

 

5. ЧИЊЕНИЦЕ ВЕЗАНЕ ЗА РОМСКУ ПОПУЛАЦИЈУ 

- Роми су познати као најмлађа популација на свету. 

- Само један од сто Рома доживи 60-ту годину. 

- Ромска деца се разбољевају 3-10 пута више од својих вршњака. 

- Због лоших услова, недостатка здравственог осигурања, необразованости и 

лоше комуникације, касно се јављају лекару, зато велики број излечивих болести, 

оставља последице и прелази у хроничне. 

Просечна старост Рома знатно је нижа од  просечне  старости  укупног  становништва 

Србије (40,2 године) и износи око 28,4година (попис 2002), што недвосмислено потврђује 

да су Роми, у демографском смислу, изузетно млада етничка заједница 
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6. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОМСКЕ 
ПОПУЛАЦИЈЕ 

 

Старосна структура и просечна старост Рома се значајно разликују у односу на 

општу популацију. Највећи број Рома чине деца млађа од шест година (нешто више 

од 11% укупног ромског становништва), а заступљеност по старосним групама 

затим прогресивно опада. Индекс старења ромске популације износи 0,15 потпуно 

супротно од индекса старења укупне популације у Републици Србији, који износи 

1,01. Просечна старост ромских жена и мушкараца је приближно иста (27,6 година 

за жене и 26,7 година за мушкарце), што је за 14 односно за 12 година ниже од 

просечне старости жена и мушкараца у Републици Србији. 

 

Процењује се да је животни век Рома за око 10 до 12 година краћи у односу на 

општу популацију. Посебно су угрожени најмлађа деца, жене у генеративном 

периоду и стари. 

Демографија Лапова 
 

 

7. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

Укључивање у образовни систем и квалитетно образовање, олакшан приступ 

здравственим услугама и запошљавању, побољшани услови живота у насељима, 

смањено сиромаштво, уважавање различитости и чување и неговање културе Рома. 

Наша мисија је да применом савремених метода пословне политике и едукације 

помогнемо Ромима да се укључе у образовни систем и имају квалитетно образовање, 

да им је олакшан приступ здравственим услугама и запошљавању, да им  се  

побољшају услови живота у насељима, да се смањи сиромаштво, да се уважавају 

различитости и очува и негује култура Рома. 

Визија – модерна општина у којој ће сви Роми живети пристојно и имати 

перспективну будућност. 
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8. СВОТ АНАЛИЗА 
Циљ СВОТ анализе је да се целовито оцене и истакну они елементи и фактори развоја неке 

области, који могу да представљају или подршку или ограничење. На основу уочених 

предности и слабости, овом анализом сагледавају се будуће шансе и ризици (опасности) у 

процесу унапређивања нечега. При томе, циљ анализе је да се селектују оне предности које 

могу највише да допринесу будућем развоју, односно да се укаже на оне елементе код 

којих су развојне шансе највеће. На тај начин се и указује и на оне субјекте и потенцијалне 

носиоце развоја који својим додатним активностима треба да допринесу реализацији 

утврђених предности и шанси у развоју 
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ОБЛАСТИ ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО 
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-Институционални, 

професионални и материјални 

ресурси за изградњу 

инфраструктуре и стамбену 

изградњу у општини Лапово 

-Генерални и просторни план 

Лапова 

-Србија је потписница “Декаде 

Рома 2005-2015” 

-Непостојање локалних одлука о 

легализацији постојећих дивљих 

ромских насеља 

-Непостојање планова за изградњу 

основне комуналне инфраструктуре на 

локацијама на којима живи претежно 

ромско становништво 

-Непостојање локалних одлука о 

локацијама и објектима за расељавање 

Рома 

 снаге слабости  

С
п

о
љ

аш
њ

е 

 шансе претње  

-НИП 

-Документ Владе РС «Смернице 

за унапређивање и легализацију 

ромских насеља», 

-Страни фондови намењени 

социјалном становању и 

инфраструктури 

-Позитивна искуства из других 

средина у Србији 

- Србија је потписница “Декаде 

Рома 2005-2015” 

- Неадекватна и непотпуна законска 

регулатива на националном нивоу 

везано за власништво над земљиштем 

- Програм депортације Рома из земаља 

Западне Европе 
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-Развијена мрежа предшколских, 

основних, средњих школа и 

близина универзитета 

-Велики број обучених 

просветних радника за социјалне 

програме 

-Недостатак организованих акција и 

кампања у локалној заједници у вези 

уписа и школовања ромске деце 

-Недостатак системских и систематских 

видова подршке образовању Рома на 

локалном нивоу 

 снаге слабости  

С
п

о
љ

аш
њ

е 

 шансе претње  

-Образовање Рома као 

национални приоритет 

-Србија је потписница “Декаде 

Рома 2005-2015” 

-Домаћи и страни развојни 

фондови 

-Позитивна искуства из других 

средина у Србији 

-Изостанак финансијске и друге 

подршке школама за рад са ромским 

ученицима од стране Министарства 

-Недостатак специјалних школских 

програма 
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- Социјалне установе солидних 

професионалних капацитета 

- Здравствене установе солидних 

професионалних капацитета 

-Децентрализација надлежности 

у облати превенције здравља 

-Непостојање локалне стратегије 

социјалне политике 

-Непостојање локалне стратегије 

унапређивања здравља 

-Недовољна опремљеност социјалних и 

здравствених установа 

-Програм депортације Рома из земаља 

Западне Европе 

 снаге слабости  

С
п

о
љ

аш
њ

е 

 шансе претње  

- Домаћи и страни фондови у 

области социјалне политике и 

здравља 

-Србија је потписница “Декаде 

Рома 2005-2015” 

- Пораст сиромаштва у Србији 

-Недовољна издвајања из републичког и 

покрајинског буџета за социјалну 

политику и здравље 

-Програм депортације Рома из земаља 

Западне Европе 
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- Велики број Рома се бави 

сакупљањем и продајом 

секундарних сировина 

- Постоје примери добре праксе у 

запошљавању Рома 

- Недостатак локалних фондова за 

подстицање запошљавања и 

самозапошљавања 

- Неукљученост Рома који се баве 

секундарним сировинама у систем 

комуналних услуга («сива економија») 

- Отпори при запошљавању Рома 

 снаге слабости  

С
п

о
љ

аш
њ

е 

 шансе претње  

-Подстицајна средства и 

програми за запошљавање Рома 

од стране Националне службе 

за тржиште рада 

-Велики број међународних 

програма за за инклузију Рома 

-Висока стопа незапослености у Србији 

-Тренд пораста буџетске потрошње и 

стагнирање домаћих и страних 

инвестиција 

-Програм депортације Рома из земаља 

Западне Европе 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 114 

 

 

 

 

5
.К

У
Л

Т
У

Р
А

, 
И

Н
Ф

О
Р

М
И

С
А

Њ
Е

 И
 Р

А
З

В
О

Ј
 Ц

И
В

И
Л

Н
О

Г
 

С
Е

К
Т

О
Р

А
 

У
н

у
тр

аш
њ

е 

-Развијена мрежа културних 

установа у урбаном и руралном 

делу 

-Интересовање ромских 

удружења за културно 

уметничке активности 

-Развијена мрежа локалних 

медија 

-Недовољна видљивост културно 

уметничких активности Рома 

-Недостатак простора и опреме за рад 

ромских удружења 

-Недостатак медијског простора 

намењеног Ромима 

 снаге слабости  

С
п

о
љ

аш
њ

е 

 шансе претње  

-Велики број покрајинских и 

републичких владиних и 

невладиних тела за подршку 

Ромима 

-Подршка Министарства за 

отварање ромских локалних 

канцеларија 

-Шовинистички покрети 

9. АНАЛИЗА СТАЊА 

9.1. Насеља 

Један од најтежих је свакако проблем становања Рома. По свим истраживањима, која 

су се бавила становањем Рома, условима у којима живе, урбанистичким и 

грађевинским условима, Роми су далеко испод стандарда у којима живи већинско 

становништво. 

У Министарству за капиталне инвестиције РС 2007.године формирана је радна група 

која је припремила «Смернице за унапређивање и легализацију ромских насеља», 

које је методолошко и правно упутство за локалне самоуправе у решавању проблема 

становања Рома у неформалним насељима. У овом документу дата су решења на 

који начин локалне самоуправе, општине и градови, треба да приступе овој 

проблематици. 

«Национални акциони план за становање Рома» предвиђа одређене циљеве, мере и 

носиоце активности од 2005. до 2015. године, али је један од првих циљева правно 

регулисање нехигијенских насеља у којима живе социјално угрожене групе међу 

којима Роми чине већину. 

Роми у Србији, било да станују у граду или на селу, живе у крајње лошим стамбеним 

условима. Насеља у којима они живе, имају следеће карактеристике: 
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• правно нерегулисан статус, 

• недовољна опремљеност инфраструктуром, 

• пренасељеност и веома лош стамбени фонд, 

• сиромашно окружење и по правилу, 

• велика удаљеностод основних друштвених садржаја и сервиса. 

Већина Рома, не поседује ни одговарајућу документацију о власништву над својим 

домовима и земљиштем - најчешће живе у нелегално саграђеним стамбеним 

објектима. Из разлога што велики број њих нема адресе пребивалишта не могу се 

пријављивати у матичне евиденције грађана, не могу имати личне исправе (лична 

карта, пасош...), не могу се венчавати, остваривати право на здравствену и различите 

облике социјалне заштите (немају здравствене легитимације), не остварују право 

гласа. Ромска насеља могу се наћи широм Србије.Kада се погледа карта ромских 

насеља у Србији, види се да је број Рома у Србији барем четири пута већи од броја у 

статистичким подацима. 

Роми нису једини који су нелегално или неформално градили своје куће и насеља, 

али је разлика у односу на друге категорије становништва у томе што су ромска 

насеља додатно оптерећена дискриминацијом, која је проузроковала њихово 

искључење из градског система. 

Унапређивање ромских неформалних насеља подразумева решавање проблема у 

неколико главних подручја: 

• решавање проблема власништва и закупа земљишта 

• убрзање друштвеног напретка ромског насеља 

• просторно-урбанистичко и инфраструктурно унапређивање насеља 

• истовремено унапређивање значи и подизање поверења и толеранције, као 

и борбу против дискриминације и гетоизације 

Под појмом ''легализације'' овде треба подразумевати накнадно озакоњивање 

претходно нелегално изграђеног објекта, (било да је реч о читавом нелегално 

изграђеном подручју – насељу, било о појединачном објекту, без обзира да ли је 

приватне намене као становање, или јавне као улица) у циљу његовог уклапања у 

социјални, економски и просторни систем града и друштва. 

Израз ''неформално насеље'' је уведен у праксу преко Пакта за стабилност и «Бечке 

декларације» чији је потписник и наша земља. Kарактеристике ''неформалних 

насеља'' или нелегалних насеља су: 

• недостатак одговарајуће инфраструктуре, 

• неукљученост у друштвени систем града, 

• природно или људским радом створену лошу животну средину. 

Резултат процеса унапређивања треба да буде изједначавање статуса ромских 

насеља са другим деловима града, али у складу са специфичностима и потребама 

ромске популације. 

Процене су да је број Рома у Србији четвороструко већи у односу на податке из 

Пописа, јер се Роми из различитих разлога декларишу као припадници других 

нација, а 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 116 

 

 

 

један број њих није пријављен у матичне евиденције грађана, јер живе у насељима у 

којима не постоје улице и бројеви стамбених објеката. 

Роми најчешће живе на периферији, као и на периферији насељених места, често на 

узурпираном општинском или државном земљишту, у дивљим, неуређеним и 

нехигијенским насељима без основне комуналне инфраструктуре, изоловани од 

осталих насеља због чега ромске махале представљају мала локална гета. Насеља су 

расута, неушорена, а стамбени објекти грађени од приручног материјала и потпуно 

небезбедни за живот људи. 

Иако ромска насеља имају карактер гета, један број људи не жели да живи 

другачијим начином живота и доприноси самоизолацији. Остало већинско 

становништво није на прави начин упознато са начином живота, проблемима и 

потребама Рома. 

 

 

9.1.1. Основни принципи унапређивања и легализације 
ромских насеља 

• Становање и насеља су основна људска права 

• Унапређивање ромских насеља и становања је обавеза општине 

• Легализација свих структура насеља је саставни део унапређивања 

• Спречавање нове неформалне изградње и унапређивање треба да су повезани 

• Повећање толеранције и поверења су једни од циљева уанпређивања 

• Роми треба да буду укључени у процес унапређивања од почетка 

Стратешки циљ: 
 

Унапређење услова становања припадника ромске популације израдом 

урбанистичке документације, уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Специфични циљеви: 
 

а) Створити услове за легализацију стамбених објеката у ромским 

неформалним насељима на територији општине 

б) Унапредити и изградити инфраструктуру у Ромским насељима 

в) Побољшати услове становања ромских породица у Лапову обезбеђивањем 

минималних стамбених стандарда 

 

 

9.1.2. Приступ унапређивању и легализацији ромских 
насеља 

• Унапређивање и легализација ромских насеља је боља стартегија од других 

• Расељавање ромских насеља је последња мера коју треба применити 

• најгора ромска насеља треба посматрати као развојни ресурс 

• Унутарградска ромска насеља треба да буду задржана у процесу урбане 

реконструкције 

• Принудна деложација, у свим својим облицима је забрањена 
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9.2.СОЦИЈАЛНИ СТАТУС И ЗДРАВЉЕ 

Здравствена заштита, јесте организована и свеобухватна делатност друштва са 

основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравња грађана и 

породице. Здравствена заштита, обухвата спровођење мера за очување и унапређење 

здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других 

поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију. 

Здравствена делатност је делатност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана, 

а која се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу здравствених 

технологија, користе за очување и унапређење здравља људи, а коју обавља 

здравствена служба. 

Појединац је дужан да се у границама својих могућности и знања укључи у 

друштвену бригу за здравље, као и да повређеном и болесном у хитном случају 

пружи прву помоћ и омогући му доступност до хитне службе. Појединац је дужан да 

се подвргне обавезној имунизацији у међународном саобраћају против одређених 

заразних болести утврђених законом којим се уређује област заштите становништва 

од заразних болести, као и да сноси трошкове вакцинације настале у поступку 

спровођења те мере. 

 

Начело правичности здравствене заштите остварује се забраном дискриминације 

приликом пружања здравствене заштите остварује се забраном дискриминације 

приликом пружања здравствене зађтите по основу расе, пола , старости, националне 

припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог убеђења, 

имовног стања, културе, језика, врсте болести, психичког и телесног инвалидитета. 

 

Полазне основе за дефинисање здравствене политике Републике Србије, посебно за 

давање приоритета здравственој заштити Ромске популације, налазе се у следећим 

међународним документима и препорукама: 

 

• Универзална деклерација о људским правима, 

• Деклерација Светске здравствене организације о одговорности државних 

здравствених органа сваке земље, 

• Препорука Светског самита УН о превазилажењеу социјалних разлика, 

• Милениујмски циљеви развоја (од осам дефинисаних циљева, три су 

директно повезана са здравственом заштитом становништва: смањење 

смртности деце предшколског узраста, смањење смртности и спречавање 

ширења ХИВ-а/Сиде и других болести), 

• Резолуција „Здравље за све“ регионалног Светске здравствене 

организације ( у којој је формулисана нова здравствена политика са 21 

циљем за 21 век; издвајају се циљеви који дефинишу праведност у 

здрављу, а посебно се истиче потреба за побољшањем животних услова, 

доступношћу здравствене заштите и промоцијом здравља. 

 

Основни циљеви нове здравствене политике су очување и унапређење здравственог 

стања становништва, правичан и једнак приступ здрвственој заштити за све грађане, 

унапређење здравствене заштите угрожених популација и постављање корисника у 

центар система здравствене заштите. 

 

Остваривање здравствене заштите заснива се на начелима приступачности, 

правичности, свеобухватности, континуираности, ефикасности, као и сталном 

унапређењу квалитета здравствене заштите. 
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Лица Ромске националности остварују права из обавезног здравственог осигурања у 

садржају, обиму, на начин и по поступку прописаном овим законом и прописима 

који су донети. Лица Ромске националности стичу статус обавезно осигураних лица 

и право на здравствену заштиту остварују у истом садржају и обиму као и друга 

осигурана лица. 

Један од основних проблема ромске популације и у овој области је недостатак 

евиденција ромског становништва. Велики број ромске деце није пријављен у 

матичној евиденцији, тако да нису обухваћени обавезним и другим видовима 

здравствене заштите. Нарочито је проблем вакцинација. Због ниског животног 

стандарда, Роми живе у лошим хигијенским условима живота, немају развијене 

хигијенске навике, а због непросвећености рано ступају у сексуалне односе и 

склапају брачне заједнице. 

Порађање Ромкиња се често не одвија у здравственим установама, јер немају 

здравствене књижице. Један број деце није нигде евидентиран, присутан је проблем 

утврђивања мајчинства, а самим тим и утврђивање законских родитељских обавеза 

према деци. Не постоји планирање породице и заштита Ромкиња од нежељене 

трудноће. Жене су неинформисане о могућностима контрацепције, рађање је 

неконтролисано, а често су нестручне интервенције у вези са прекидом трудноће. 

Није познат број људи који су хронично оболели, врсте обољења, појава 

инфективних и других болести због нејављања лекару. Недостају валидни подаци о 

свим аспектима везаним за здравље Рома. 

Присутно је опште сиромаштво и глад значајног дела ромских породица. 70% људи 

из ромских насеља су корисници социјалне помоћи, што је индикатор велике 

концентрације сиромаштва. 

Недовољно се остварују породична права. Веома је присутно насиље у породици над 

женама и децом. Ромкиње се ретко обраћају за помоћ због насиља у породици, а 

такође нису доступни ни подаци ни о насиљу над децом. Један део ромске 

популације, углавном неписмених одраслих, је ван система социјалне заштите, иако 

се налазе у стању различитих социјалних потреба. 

Велики је број напуштене деце из ромских породица, као и ''деце улице'' од којих 

породица тражи да просе или су напуштена од стране породице. Присутна је појава 

трговине децом, која није у довољној мери под контролом државе. Један број људи 

не жели да пријави своју децу због могућности трговине децом. 

Велики број није обухваћен системом социјалне заштите, иако се налази у стању 

социјалних потреба. 

 

 

9.2.1. Здравствена заштита деце 
 

Истраживања показују да сиромаштво, лоши животни услови, друштвена 

искљученост и смањена доступност здравствене заштите представљају основне 

узроке повећане смртности деце. Када се ови фактори удруже са потхрањеношћу, 

инфективним обољењима, повредама, злостављањем и занемаривањем деце, 

вероватноћа умирања се повећава. Нажалост, сви наведени фактори су веома 

заступљени у ромским насељима. 
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Сиромаштво је око шест пута распрострањеније и чак десет пута дубље него у 

општој популацији. Око 93% ромске деце рађа се уз присуство здравственог 

радника. 

 

Позитивни показатељи здравља, стање ухрањености деце и телесна тежина на 

рођењу, такође показују неповољне тенденције у односу на просек опште 

популације. Неухрањеност деце из ромских насеља је неколико пута већа у односу 

на просек за Републику Србију (8% потхрањене деце у односу на нешто мање од 2% 

у општој популацији). Са телесном тежином преко 2500 грама роди се 95% деце у 

Републици Србији. У ромској популацији се око 90% деце измери на рођењу, а од 

тога 9% има телесну тежину мању од 2500 грама. Потхрањеност је највећи 

појединачни фактор ризика који доприноси глобалном оптерећењу болестима и 

повезан је са више од половине дечје смртности у свету. Како је преваленција застоја 

у расту ромске деце  три пута већа од националног просека, то је један од 

најзначајнијих фактора који доприносе већој смртности ромске деце. Нега и 

васпитање ромске деце такође нису идеални –свако треће ромско дете се храни на 

одговарајући начин, свако треће ромско дете добија оралну рехидрациону терапију 

када има дијареју. Свега 12% ромских мајки препознаје најопасније клиничке знаке 

болести деце када дете хитно треба одвести лекару. Преваленција најчешћих дечијих 

болести, дијареје и акутних респираторних инфекција три пута је већа код ромске 

деце у односу на национални просек. Све то заједно довело је до тога да је смртност 

ромске деце у првој години живота и у предшколском узрасту три пута већа у 

односу на општу популацију деце. Основни узроци смртности ромске деце јесу 

асфиксија на рођењу, пнеумонија, дијареја и непознати узроци смрти. Увид у базу 

података националне статистике о морталитету указује на слично стање. 

 

Међу највећим препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се 

административне процедуре, родитељи који нису упознати са својим правима, који 

не препознају или занемарују здравствене проблеме, али и дискриминаторски 

ставови појединих здравствених радника. 

 

9.2.2  . Здравствена заштита одраслих 
 

Ризик од умирања код одраслог ромског становништва је један и по (код мушкараца) 

до два пута (код жена) већи од националног просека. Узроци смрти се не разликују 

битније у односу на општу популацију, доминирају кардиоваскуларна обољења, а за 

њима следе малигне болести, уз нешто већу заступљеност инфективних и 

респираторних болести као узрока смрти. 
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Коришћење здравствених услуга ромске популације у односу на укупно 

становништво се незнатно разликује у сегменту коришћења болничке здравствене 

заштите (60,8% Роми, 66,5% општа популација). Нешто више одступања постоји 

када је у питању коришћење услуга примарне здравствене заштите (25% Роми, 35% 

општа популација, посматрано на месечном нивоу), а разлике су највише изражене у 

коришћењу стоматолошких здравствених услуга (3,3% Роми, 9% општа популација). 

Роми се ређе обраћају лекару чак и када препознају своје здравствене потребе 

односно појаву обољења, а као разлоге најчешће наводе то да је болест прошла сама 

од себе или да су се сами лечили, али и да је цена услуга превисока и да немају 

здравствено осигурање. Ипак, уочена је тенденција повећања коришћења 

здравствених услуга и редовног узимања терапије код Рома који болују од 

хроничних болести (65,5% у 2007. години у односу на 52,3% у 2003. години). 

Уз лоше животне услове, Роми су у већој мери од остале популације одраслих 

изложени водећим појединачним факторима ризика за настанак кардиоваскуларних 

и бројних малигних болести, пушењу и алкохолизму. 

 

Интензивирати превентивне прегледе у склопу организовних Скринга рака дојке, 

дебелог црева и грлића материце, дијабета и депресије. Обезбедити средства из 

буџета општине да се најмање три пута годишње ради рано откривање шећера у 

крви и контрола крвног притиска 

Стратешки циљ: 
Унапређено здравствено стање Рома. 

 

Специфични циљеви : 
1. утврђивање здравственог стања ромске популације; 

2. побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту кроз праћење 

примене Закона о здравственој заштити; 

3. побољшање доступности здравствене заштите за ромску 

популацију 4.унапређење животног окружења у ромској 

заједници. 

9.3. ОБРАЗОВАЊЕ 

У нашем законодавству образовање је признато као друштвено, економско и 

културно право. Главни међународни документ, Kонвенција о правима детета, чији 

је потписник Република Србија, установљава веома високи стандард за право детета 

на образовање. Она обавезује државе потписнице да обезбеде бесплатно основно 

образовање и прецизира да право детета на образовање такође укључује право на 

услове за редовно школовање које је тесно повезано са животним стандардом у 

непосредном окружењу детета. 

Образовање Рома је један од значајних предуслова и путева њихове еманципације и 

интеграције као равноправних грађана у друштво. Остваривање права на образовање 

доприноси, не само развоју ромске заједнице, већ и грађанског, демократског друштва као 

целине. Већим укључивањем Рома у васпитно образовни систем унапређује се општи 

образовни и културни статус и може повећати његову економску моћ. На националном 

нивоу, око 80% ромске популације је потпуно или функционално неписмено, међу њима 

највећи број жена. Међутим, проблем образовања Рома се може решавати само 

укључивањем и осталих сектора, као што су социјална политика и становање, здравство, 

финансије, привредна, културна политика и медији. Неопходно 
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је да сви ови сектори буду системски и функционално повезани да би се остварио 

значајнији помак у процесу интеграције Рома у васпитно образовни систем. 

Поред великог броја међународних и националних правних докумената, декларација 

и конвенција којима су дефинисани образовни стандарди, а основно образовање 

обавезно, у школама је процентуално мали број уписане ромске деце. Они који 

започну школовање рано га напуштају, посебно девојчице, нередовно похађају 

наставу и имају слаб успех, често не знају језик на коме се настава одвија, немају 

предзнања, јер су слабије укључена у припремно предшколско образовање, немају 

потребну подршку од породице, а често ни од школе. Већ дуго се сматра да је 

довољно што Роми декларативно имају једнака права и да је њихово неучествовање 

у образовању везано  за начин живота, традицију и ниску мотивацију. Овакав став је 

прерастао у масовну предрасуду појединаца и читавих институција, што доприноси 

процесу дискриминације Рома, односно отежава њихово укључивање у друштво. 

Стратешки циљ: 

Повећан је број образованих Рома на подручју општине Лапово. 

Специфични циљеви : 

а) створени бољи услови у области образовања за ромску заједницу 

б) повећан број припадника ромске популациј, који су редовно укључени у 

образовни систем 

в) уважавање различитости и развијање мултикултуралних 

вредности г) неговање културног идентитета 

 

9.3.1. Предшколско васпитање и образовање 

Због великог броја непријављене ромске деце у матичне књиге грађана, 

предшколска установа нема валидне податке о обухвату деце припремним 

програмом за полазак у основну школу. Ромска деца укључена у предшколски 

програм се много лакше сналазе и са мање тешкоћа настављају школовање у односу 

на осталу ромску децу. Због тога је потребно створити услове за већи обухват 

ромске деце предшколским васпитањем и образовањем. 

 

 

9.3.2. Основно школско васпитање и образовање 

У процени готовости за полазак у школу користе се тестови стандардизовани за 

већинску популацију, тако да, осим језичке баријере, ромска деца имају проблем да 

одговоре на задатке који одражавају карактеристике социокултурне средине, 

одређена искуства и знања која нису у прилици да стекну у средини у којој живе. На 

слабе резултате утиче и неукљученост у предшколске припремне програме и мало 

или нимамало социјалних контаката са децом из већинске и других заједница. 
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Скоро трећина ромске деце нема потребан школски прибор, уџбенике нити друге 

услове за учење, што их потпуно онемогућује у праћењу наставе и напредовању у 

учењу. 

Тешкоће у учењу, према прооценама наставника, су најизразитије у првом и петом 

разреду. Број слабих оцена је 1 до 2 по ученику. Највећи број слабих оцена је у 

петом разреду и креће се од 3 до 4 слабе оцене по ученику. Највећи број ученика без 

слабих оцена је у трећем разреду што значи да је то преломни моменат у процесу 

школовања ромске деце у којем она постижу максимум, а затим започиње деловање 

различитих фактора и опадање школског успеха, инереса за школу и одговорности 

према школи (потребно је у школама детаљно проучити факторе утицаја на овом 

разредном и узрасном нивоу). 

Врсте помоћи и подршке које школе пружају ромским ученицима су најчешће: 

• набавка бесплатних уџбеника и прибора 

• допунска настава 

• бесплатна ужина 

• покушај успостављања сарадње са родитељима 

• подршка у васпитном процесу 

• прикупљање одеће и обуће 

• бесплатне екскурзије и школе у природи, 

• стални разговори са осталим ученицима о разумевању и толеранцији. 

У појединим школама сматрају да би требало пружити ученицима ромске 

популације и неке друге видове подршке и помоћи, које школа није у могућности да 

пружи. У школама сматрају да ромским ученицима треба редовна материјално-

финансијска подршка кроз књиге, приборе и ужину. Затим школе процењују да је 

приоритетна редовна помоћ у учењу и индивидуални рад у школи и код куће. Такође 

издвајају подршку родитељима у васпитном процесу и бесплатне екскурзије. 

У већини школа се редовно одвијају различите активности које имају социјално 

интегративни карактер као што су школске забаве, радне акције, спортске 

активности, секције. 

 

9.4.  ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Отежано је укључивање Рома у различите програме запошљавања, јер је велики проценат 

оних који нису завршили основну школу. С обзиром на низак ниво образовања и стручне 

спреме Рома, у центру пажње треба да буду различити видови подршке за стицање 

квалификација и обуке, како би се Ромима омогућило да у пуној мери учествују у 

привредном животу. Посебан нагласак треба ставити на обезбеђивање запослења и 

могућности обуке за Ромкиње. За даљи развој Рома је од највећег значаја да се створи 

“критична маса” образованих и обучених људи како би били у стању да у пуној мери узму 

учешћа у привредном животу локалне заједнице 
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Висок је степен дискриминације Рома, јер и када су образовани тешко се 

запошљавају на одговарајућим пословима. Предности које Национална служба 

запошљавања даје предузећима која запосле радника ромске националности, 

недовољно се користе, јер мало образованих и стручно оспособљених Рома. 

Програми за преквалификацију и доквалификацију, подстицајна средства за 

самозапошљавање се такође недовољно користе из истих разлога. 

Роми који су корисници средстава за материјално обезбеђење породице (МОП) су 

немотивисани за прихватање понуђених послова, чиме губе право на МОП а 

послови који им се нуде су слабије плаћени. 

Послови на којима се запошљавају Роми су слабије плаћени. Недовољна подршка 

локалне самоуправе у вези стварања услова за самозапошљавање Рома. Неадекватно 

коришћење развојних фондова за самозапошљавање Рома. 

 

 

9.4.1. Проблеми и препреке у запошљавању Рома 
 

Лоша привредна ситуација у општини (мали број предузећа), па тиме и проблеми 

везани за запошљавање, недостатак образовања и неинформисаност самих Рома, као 

и 

„нетолератно друштво“, које се у највећој мери огледа у предрасудама и 

дискриминацији према ромској популацији, је оно што карактерише ситуацију у 

општини, али и у држави. Док представници институција наглашавају да је са 

недостатком образовања највише повезане недостатак радних навика и негативан 

став према раду и запошљавању. Сами Роми сматрају да су већи проблеми у томе 

што су Роми незаинтересовани и неинформисани, те да из тих разлога не користе и 

оне шансе које имају. 

 

Поред тога, представници институција и невладиних организација наводе да су 

недостатак континуитета програма који су усмерени на Роме и непостојање правих 

механизама за интеграцију такође важни узроци неповољног положаја Рома у нашој 

општини. Ови проблеми огледају се пре свега у недостатку стратешког приступа 

решавању проблема Рома, па тиме и запошљавања, али и недостатку капацитета 

(финансијских пре свега,као и специфичних знања и вештина за прикупљање 

средстава и писање пројеката) да се континуирано ради на овом проблему. 

Једна од препорука, поред интензивнијег укључивања у активне мере запошљавања 

кроз програме НСЗ, је и укључивање Рома и Ромкиња у изради и аплицирању 

пројеката ,који за крајњи ефекат имају субвенционисано запошљавање од стране 

страних донатора и невладиних организација. 

Не треба заборавити и на особе са инвалидитетом ромске националности,као и на лица 

,која излазе из хранитељских породица након завршеног школовања, јер смо 

мишљења да и њих треба ставити као приоритет у запошљавању. 

Предложене мере и активности за унапређење процеса запошљавања Рома односе се 

пре свега на стварање услова за равноправно учешће Рома, како у привреди тако и у 

јавном сектору. Посебну пажњу треба обратити на запошљавање жена, будући да су 

Ромкиње најчешће изложене двострукој дискриминацији када је у питању 

запошљавање. 
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Такође, спровођење постојећих стратегија и израда акционих планова и њихово 

спровођење виде се као пресудни за побољшање положаја Рома. 

Пропоруке за унапређивање положаја Рома у области запошљавања могу се 

сврстати у четири области: 

• побољшање услова за запошљавање Рома, 

• побољшање услова за развој предузетништа код Рома, 

• информисање Рома, 

• смањење дискриминације и предрасуда према Ромима 

9.4.2. Побољшање услова за запошљавање Рома 
 

а) Додатне обуке, преквалификације и доквалификације виде се као шанса како за 

побољшање услова за запошљавање, тако и за развој предузетништа код Рома. Роми 

наводе да је поред бесплатних курсева често неопходно обезбедити и средства за 

путне трошкове, јер је недостатак средстава чест узрок непохађања курсева, чак и 

када су обуке бесплатне, 

 

б) Побољшање услова за запошљавање Рома види се, поред наведеног, пре свега у 

мерама које би требале да буду окренуте послодавцима, 

 

ц) Обезбедити подстицајна средства, субвенције за послодавце, посебно подстицаје 

послодавцима приликом запошљавања Рома, 

 

д) Смањити одређене доприносе и порезе које плаћају послодавци. 

 

е) Локална самоуправа би могла да донесе одлуку о афирмативним мерама при 

запошљавању Рома, те да на пример обезбеди субвенције за предузећа која би 

запослила Роме. Такође, једна таква афирмативна мера могла би да се односи на 

стварање услова веће укључености Рома у структуре управе и јавних служби, па да 

се, на пример, омогући да се у јавним предузећима и установама (предшколске и 

школске установе, локална самоуправа итд.) запосле Роми. 

 

ф) Сами Роми и ромске невладине организације требали би да се активније укључе у 

проблеме решавања незапослености Рома, а предлози за унапређење постојећег 

стања на том пољу су следећи: 

 

• Повећати значај и улогу ромског Координатора/ке – треба обезбедити већу 

координацију и бољи проток информација између ромске популације и 

доносиоца одлука, 

 

• Више радити на информисању Рома о радним обавезама и правима, 

 

• Радити на мотивисању Рома за запошљавање и укључивање у програме активне 

политике запошљавања. 
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9.4.3. Побољшање услова за развој предузетништва код 
Рома 

 

Побољшање услова за развој предузетништа код Рома препознато је као важна мера 

у циљу побољшања ситуације у којој Роми живе, те је потребно: 

 

а)Обезбедити стимулативне кредите за отпочињање посла и унапређивање 

предузетништва Рома (повећати износе подстицајних кредита и број кредита, 

смањити камате, олакшати систем гаранција за враћање кредита). Поједноставити 

процедуре. 

 

б) Обезбедити повољне кредите или издвојити наменска средства из буџета општине 

за унапређење пословања постојећих предузећа чији су власници Роми,веће 

субвенције за самозапошљавање – повећати износе субвенција на пример кроз 

допринос локалне самоуправе већ постојећим субвенцијама НСЗ или из донаторских 

средстава, 

 

ц)Обезбедити бесплатне обуке за предузетнике (како за власнике постојећих 

предузећа тако и за оне који планирају да отпочну сопствени посао). Ове обуке су 

поједностављљење – прилагођене полазницима. 

 

г) Обезбедити бесплатну стручну помоћ, како при отварању предузећа, тако и у 

вођењу предузећа – ова мера могла би се на пример обезбедити кроз отварање 

Бизнис инкубатора и тада би била дугорочнија, али и кроз ангажовање стручних 

лица и удружења предузетника. 

 

 

9.5.  KУЛТУРА, ИНФОРМИСАЊЕ И РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ 
СЕKТОРА 

Ромски језик се не изучава нити негује у школама, тако да није у употреби у области 

културе и медијима. 

Уз подршку локалне самоуправе, потребно је оснажити културно-уметничке, 

претежно фолклорне активности ромских организација. Поред тога, недовољна је 

видљивост културно уметничких активности Рома, јер немају адекватне просторне и 

техничке услове. 

Евидентна је недовољна заступљеност Рома у осталим локалним медијима. У 

штампаним медијима је било натписа о размимоилажењу руководстава појединих 

ромских организација, тако да је у нашој јавности настала негативна слика о 

ромским НВО. Ово доприноси учвршћивању предрасуда о карактеристикама ромске 

популације, што је снажна препрека остваривању сложеног процеса друштвене 

интеграције. 

Живот највећег броја ромске популације се одвија на ободима градова и насељених места, 

у неформалним насељима, којима су, због тога, као и због сиромаштва, великог броја 

неписмених, недоступна средства јавног информисања. Не чине покушаји да се медији и 

друге установе од јавног интереса, приближе местима где живе Роми. Процес друштвене 

интеграције је отежан и због слаба информисаности Рома у ромским насељима о 

дешавањима у локалној заједници, као и већинског становништва о њиховом животу и 

проблемима 
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Стратешки циљ: 
 

Унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине 

ромске популације. 

 

Специфични циљеви: 
 

а ) формирана база података о ромским културним институцијама и 

уметницима, б) унапређена издавачка делатност, 

в) очувана ромска култура и фоклорна 

традиција, г) стимулисана визуелна уметност, 

д) стимулација развоја позоришног стваралаштва, 

е) институционализовано чување и неговање културе Рома 

9.5.1. Информисање Рома 
 

Будући да је неинформисаност Рома једна од великих препрека у

 процесу запошљавања, предлози за унапређење стања у овој области су 

следећи: 

 

а) Локална самоуправа би требала да направи протоколе о сарадњи са локалним 

медијима који су корисници општинског буџета, кроз које би се дефинисале обавезе 

медија да одређени број информација на ову тему објављују на месечном нивоу. 

 

10. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПО ОБЛАСТИМА 

Организовано је утврђување приоритетних области унапређивања положаја и 

друштвене интеграције Рома, на основу чега су предложени следећи приоритети: 

1. Kвалитет насеља и становања 

2. Социјални и здравствени статус 

3. Образовање 

4. Запошљавање 

5.Kултура и 

информисање 

 

На основу просечних вредности ранг приоритета може се констатовати да су 

квалитет насеља и становања, социјални и здравствени статус, образовање, и 

запошљавање приоритетне егзистенцијијалне области, а да је култура и 

информисање рангирана од свих учесника рангом 5, на последњем месту, што не 

значи да је небитна за развој друштвене интеграције Рома. 
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10.1. Општи циљеви по областима 

1. Kвалитет насеља и становања: Побољшати постојеће и створити нове 

основне услове за становање ромског становништва у мешовитим насељима и 

локацијама у складу са основним људским правима. 

2. Социјални и здравствени статус: Побољшати социјални и здравствени 

статус Рома. 

3. Образовање: Унапредити постојеће и створити нове основне услове за већи 

степен укључености ромске деце у процесе од предшколског и основног до 

високог образовања. 

4. Запошљавање: Побољшати услове на локалном нивоу за већи степен 

остваривања права на запошљавање Рома. 

5. Kултура и информисање: Побољшати услове за развој културе и већу 

доступност информација од јавног значаја ромској популацији, о процедурама и 

принципима самоорганизовања и удруживања, као и информисаности осталог 

локалног становништва о животу Рома. 

На основу општих циљева дефинисане су мере и активности за унапређивање унутар 

сваке области развоја, које су усклађене са идентификованим потребама ромске 

популације. 

11. СМАЊЕЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕДРАСУДА 
ПРЕМА РОМИМА 

 

Проблем дискриминације, посебно при запошљавању, и даље је веома 

изражен. Неколико мера би могле допринети да се дискриминација смањи: 

 

а) промовисати успешне Роме – не само културу и традицију, већ пре свега успешне 

у послу којим се баве, предузетнике/це и сл., 

б) приказивање Рома у позитивном светлу кроз 

медије, ц) организовање заједничких дружења Рома 

и нерома, д) укључивање Рома у процесе 

одлучивања 

Стратешки циљ: 
Повећан број запослених рома. 

Специфични циљеви: 
а) промоција запошљавања Рома и Ромкиња 

б) мотивисани незапослени Роми и Ромкиње за активно тражење посла и 

укључивање у мере активне политике запошљавања 

в) унапређена квалификација и компетенција и повећање конкурентности Рома на 

тржишту рад 

г) подстакнуто предузетништво код Рома 

д) подстакнути и послодаваци за запошљавање 

Рома ђ) подстакнуто запошљавања Ромкиња 

е) запослени Роми на јавним радовим 

ж) успостављено партнерствао у спровођењу политике запошљавања Рома 
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з) подстакнуто запошљавање младих Рома и Ромкиња 

и) побољшан положаја Рома на тржишту секундарних сировина 

 

 

12. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

План имплементације стратегије садржи подмере које се односе на читав 

трогодишњи период спровођења стратегије и служиће као основа за припрему 

годишњих акционих планова. 

 

Свеобухватно праћење процеса и активности које се спроводе у циљу остваривања 

великог броја стратешких циљева и јавних политика у разним областима 

функционисања друштва и даље представља изазов. 

 

Тај изазов има пет основних димензија: 

 

1) успостављање методолошки адекватног система праћења, који ће укључити 

међународне, али и националне индикаторе, 

2) успостављање ефикасног, редовног и координисаног институционалног 

система прикупљања података и извештавања о њима, 

3) квалитетно прикупљање и обрада самих података, 

4) сврсисходна анализа добијених података и праћење трендова, 

5) дефинисање јавних политика у односу на спроведену анализу. 

 

Не треба заборавити ни повремено ревидирање мера из стратешких докумената, када 

се праћењем индикатора покаже да не дају одговарајуће резултате. 

 

Стратегија за Роме представља документ чији опсег превазилази самом Стратегијом 

дефинисане циљне исходе и одговарајуће активности. Ради се о стратешком 

документу који покушава да свеобухватно сагледа ситуацију везану за Роме у 

Лапову и да се на одређени начин постави као кровни документ када је у питању ова 

тема. 

 

Према критеријуму везаности за конкретне активности у оквиру мера из Стратегије, 

предложене индикаторе можемо поделити у три групе: 

 

1) индикатори који су директно везани за конкретне циљне исходе и, посредно, 

активности предвиђене Стратегијом, 

2) индикатори који су индиректно везани за циљне исходе, а не и за конкретне 

активности, али су важни са становишта праћења опште ситуације када су Роми у 

питању, 

3) индикатори који су индиректно везани за циљне исходе, али за чије увођење у 

статистички систем Србије тренутно не постоје услови. 

 

Трећа група индикатора није укључена у текст Стратегије, већ се предлаже да једна 

од активности буде креирање свеобухватног инструмента за анализу положаја Рома, 

који ће, поред постојећих, укључити и ове индикаторе. 

 

У том смислу, једна од приоритетних активности Стратегије јесте дефинисање 

методологије за праћење оних индикатора за које не постоји методологија праћења, а који 

су неопходни како би се пратио напредак у имплементацији саме Стратегије. 
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Органи надлежни за поједине области ромске политике дужни су да сарађују у 

спровођењу ромске политике и одреде контакт особу за Роме. Kонтакт особа за Роме 

координира активности у вези с ромском политиком и остварује сарадњу у 

планирању, спровођењу и евалуацији Стратегије за Роме. 

 

Органи који буду одређени као носиоци појединих активности, утврђених Акционим 

планом, биће у обавези да на сваких шест месеци, достављају извештаје о статусу 

реализације одређених активности 
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186. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС '' бр. 

129/07 и 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 37. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на 

седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела је 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О  УСВАЈАЊУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2030. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

              Усваја се Стамбена стратегија општине Лапово за период од 2020. до 2030. године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стамбене стратегије општине Лапово за период од 2020. до 2030. године 

чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

       Број:020-238/19-I-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК     

 

 

     Небојша Милетић,ср. 
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187. 

 
СТАМБЕНА СТРАТЕГИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 

 

  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТАМБЕНА СТРАТЕГИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 
 Септембар, 2019, Лапово 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово 

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија 

Број телефона - централа: +381 34 853 159 

Број факса - централа: +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs 

Интернет адреса: www.lapovo.rs 

Врста документа: Стамбена стратегија општине Лапово 

Време израде документа: 2019 

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака: КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 
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УВОД 

Циљ израде Стамбене стратегије општине Лапово био је дефинисање визије општине 

Лапово ради побољшања спремности локалне самоуправе и пратећих стручних 

институција на територији Општине за нове изазове у области стамбеног збрињавања 

становништва. 

Становање у целини представља једно од основних егзистенцијалних питања грађана 

Србије. Представља и развојно питање чијим би покретањем дошло до активирања 

производних потенцијала различитих привредних грана које равноправно учествују у 

општем развоју. То даље омогућава успостављање неопходног стандарда и равнотеже 

услова живљења на свим просторним нивоима почев од општинског па до републичког. 

Стамбена стратегија општине Лапово је документ који представља резултат 

заједничког рада локалне самоуправе, релевантних општинских институција, привреде, 

експерата, цивилног сектора и грађана. 

Израђена је у складу са стандардима Европске уније и представља подлогу за 

одређивање развојних праваца општине Лапово, одржавање стабилног и одрживог 

економског раста, обезбеђивање социјалног напретка и смањење сиромаштва и 

унапређење свеобухватног квалитета живота грађана, поштовањем политике једнаких 

могућности и равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и 

спровођења одлука у свим областима друштвеног живота. 

 

1. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

1.1.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 хектара, 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. 
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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. 

1.2. 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. 

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 

1.3. 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. 

1.4. 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. 
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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 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. 
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1.5. 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 часова. 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. 

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 
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- Број снежних дана: 15 

- Укупна годишња инсолација: 2298,3 часова 

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

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

 

1.6. 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. 

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 
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1.7 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 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. 

1.8 Шуме 

Шумске површине захватају близу 400 хектара 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 хектара шумског земљишта, које је у потпуности у 

приватном власништву. 
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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. 

Перспективне сировине које би требало истражити су лежишта кречњака, раније 

коришћеног за грађевински материјал и лежишта архитектонског (украсног) камена. 

 

 

1.9 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. 

1.10 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 
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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. 

1.11. 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 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. 

1.12. 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 
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1.13. 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 

хектара 93 ара 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. 

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. 

 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 

На развој и опремљеност путне и комуналне инфраструктуре утичу: 

(а) број становника, 

(б) број и величина насеља и 

(ц) број и врста привредних и ванпривредних субјеката. 

Динамика и интензитет промене становништва у општини опредељујуће утиче на 

стамбени фонд, изградњу и мрежу путева, промене у броју комуналних прикључака (ПТТ, 

водовода, канализације, енергетике), размештај институција супраструктуре, локацију и 

опремљеност пословних и индустријских зона, као и просторно планирање 
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2.1. ТРАНЗИТ– О ПУТЕВИМА У ЛАПОВУ И ПОЛОЖАЈ 

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. 

“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/час. 

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/час. 
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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 

2.2. 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, 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 
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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. 

2.3. 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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3. СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 3.1.Број становника 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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3.2. Основни контигенти становништва 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Образовна структура становништва 

 

 

 

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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3.4. Становништво према активности 
 

 

 

 

 
 

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. 

 
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%. 

 

3.5.  Домаћинства према броју чланова 
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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. 

 

 

 

 

 

Према националној структури становништва у општини Лапово најбројнији су Срби - 

97,1%. Међу националним мањинама предњаче Роми - 0,71%. 

 

 

 

  

 

 

 

Сходно националној структури становништва, најзаступљенија религија у општини 

Лапово је православно хришћанство (96,96%). 

 
3.6. 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 

 

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 
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3.7. Незапосленост 

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. 
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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). 
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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% 

 

  

 

 

 

 

 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%. 

 

4. СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА РАЊИВИХ ГРУПА 

У рањиве групе становништва спадају особе које су због свог материјалног, социјалног, 

психолошког или другог разлога нашле у ситуацији да им је помоћ друштва неопходна. 

У контексту ове стратегије посматрамо их као групу, која се налази у неповољном 

положају у погледу становања. Због јасно изражених стамбених проблема и 

немогућности самосталног решавања овог проблема, ово становништво можемо 

сврстати у следеће групе: 

- Корисници новчане помоћи 

- Особе са инвалидитетом и сметњама у развоју 

- Избегла и расељена лица 

- Млади брачни парови 

- Породице које живе у неформалним насељима 

- Ромска популација 

- Остале рањиве групе 
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4.1. Корисници новчане помоћи 
 

На основу расположивих података , надлежном центру се обраћа велики број лица са 

различитим захтевима између осталог и лица која не могу да реше своје стамбено 

питање. 

 

4.2. Особе са инвалидитетом 
 

Најважнији проблеми код особа са инвалидитетом у области становања су следећи: 

- недовољан број финансијски доступних станова за породице са 

оваквом потребом, 

- неприступачност станова, јер архитектонски нису решени улази и сл, 

- непостојање стамбених фондова, који би на доста повољнији начин 

решили стамбене проблеме ове категорије становништва. 

4.3. Особе са сметњама у развоју 

У дневном боравку за децу са сметњама у развоју - за децу и омладину са менталном 

ретардацијом и тешким телесним оштећењима, који ради од 2006-те године тренутно се 

налази 35 корисника. Око 20 корисника има преко 26 година. Њихови родитељи су у 

позним годинама живота те појединим особама највероватније предстоји смештај у 

неку од институција социјалне заштите. 

Усвојеном стратегијом Министарства за социјална питања предвиђени  су 

алтернативни начини збрињавања за ове особе. 

Најприхватљивији и економски најоправданији је становање уз подршку. 

Становање уз подршку је добар начин за превенцију и институционализацију ових 

особа и омогућава: 

- интеграцију корисника у све нивое отворене средине; 

- смањење предрасуда околине, стручњака, родитеља корисника услуга; 

- индивидуални приступ, тј. подршку кориснику с обзиром на 

његове индивидуалне потребе и капацитете; 

 

Дневни боравак као место на коме се пружају услуге подршке овим особама могу бити 

једна од услуга која се пружа у комбинацији са другим услугама. 

Комбинација услуга може се вршити у складу са индивидуалним потребама корисника 

и уз сагласност родитеља, стараоца и корисника. 

Приликом развоја услуга подршке у дневном боравку, мора се водити рачуна о 

опасности од институционализације и сегрегације особа са инвалидитетом, јер је 

дневни боравак, ипак, организациони облик који има атрибуте институционалног 

збрињавања. Дневни боравак је добро место за припрему ових особа за становање уз 

подршку као и стручни надзор за касније становање. 

Стручни тим дневног боравка би пружао услуге мониторинга у имплементацији оваквих 

облика збрињавања 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 157 

 

 

 

За потребе особа са инвалидитетом у наредном периоду потребно је обезбедити 

одређени број стамбених јединица. У једној стамбеној јединици може боравити 

највише 4 особе. 

4.4. Избегла и расељена лица 

Велики број избеглица је изгубио статус избеглица и има статус грађанина општине 

Лапово док се незнатан број вратио у раније место пребивалишта. 

 
 

5. ЗАКОНСКИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

Приликом израде Стамбене стратегије општине Лапово, водило се рачуна како о 

националној, тако и о међународној регулативи. Са друге стране узет је у обзир и 

стратешки положај општине Лапово на мапи Републике Србије. 

 

 

5.1. Међународни ниво 

Општа декларација о правима човека (донета Резолуцијом Генералне скупштине 

Уједињених нација 217 А (III) од 10. децембра 1948. године - прихваћена од стране  

свих држава чланица УН), која утврђује: "да свако има право на животни стандард у 

становању, који одговара његовом здрављу и добробити, као и добробити његове 

породице", те да се заштита права на одговарајуће становање односи на сваку државу 

чланицу Уједињених нација, јер га дефинишу као људско право које су све државе 

чланице УН и потписнице ове декларације дужне да поштују. 

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, потврђен Законом 

о ратификацији ("Службени лист СФРЈ", број 7/71), који обавезује државе потписнице, 

да предузму кораке у остваривању права на становање из Универзалне декларације о 

људским правима. На тај начин он допуњује ову основну декларацију обавезом 

предузимања мера у остваривању права на становање, као једног од људских права на 

одговарајући животни стандард. У члану 11. став 1. обавезује потписнице споразума - 

државе чланице да признају право сваком лицу на животни стандард довољан за њега и 

његову породицу, убрајајући ту између осталог и смештај, као и стално побољшање 

услова живота, с тим што се, сходно члану 2. овог закона, свака држава чланица 

обавезује да и појединачно и путем међународне помоћи и сарадње, нарочито на 

економском и техничком пољу, а користећи у највећој могућој мери своје расположиве 

изворе, предузима кораке како би се постепено постигло пуно остварење права 

признатих у овом пакту свим одговарајућим средствима, посебно укључујући 

доношење законодавних мера; 

Ревидирана европска социјална повеља ("Службени гласник РС - Међународни уговори", 

број 42/09), која у члану 31. утврђује обавезу држава чланица Савета Европе да предузму 

мере које имају за циљ да унапреде приступ стамбеном смештају одговарајућег стандарда, 

да спречавају и умањују појаву бескућништва, те да цене становања учине доступне 

онима, који немају довољно средстава 
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5.2. Национални ниво 

Анализирајући националне законске прописе и регулативе, истаће се: 

• Закон о социјалном становању 

• Национална стратегија социјалног становања 

 
 

5.2.1. Закон о социјалном становању 

Закон о социјалном становању (Сл. гласник РС бр. 72/09) предвидео је у члану 4 

значајне надлежности локалних самоуправа у области становања, између осталог и 

доношење локалне стамбене стратегије, у контексту укупне социјалне стамбене 

политике. 

Позивајући се на члан 4 (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), ради 

обезбеђивања услова за развој социјалног становања: 

1) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом 

социјалног становања; 

2 ) доноси, у складу са локалном стамбеном стратегијом и Националном стратегијом 

социјалног становања, програме социјалног становања; 

3) планира буџетска средства за спровођење локалне стамбене стратегије; 

4) обезбеђује развој социјалног становања путем одговарајуће земљишне политике 

и планирања и уређења простора; 

5) води регистар станова; 

6) оснива самостално или заједно са другим заинтересованим јединицама локалне 

самоуправе непрофитну стамбену организацију (стамбену агенцију) ради 

спровођења локалне стамбене стратегије, реализације програма социјалног 

становања и управљања становима за социјално становање датим под закуп, као и 

ради обављања других активности од јавног интереса у области становања. 

5.2.2. Национална стратегија социјалног становања 

Влада Републике Србије је 2012. године усвојила Националну стратегију социјалног 

становања Републике Србије (Сл.гласник РС бр.13/12) 

Стратегијом се одређују дугорочни и средњорочни циљеви развоја социјалног 

становања, у складу са регионалним, укупним економским и социјалним развојем, 

извори и начин обезбеђивања средстава за реализацију Стратегије, развој социјалног 

становања и други елементи од значаја за социјално становање. 

Акционим планом се оперативно разрађују циљеви, мере и активности дефинисане у 

Стратегији. 
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Национална стратегија социјалног становања има за циљ да дефинише главне циљеве 

социјалне стамбене политике Владе, као одговарајуће мере и приоритете за постизање 

ових циљева. Она ће представљати оквир за доношење конкретних програма 

(средњорочних и годишњих), на основу којих ће се усвајати финансијски планови и 

анимирати различити извори финансирања 

 

5.2.3. СВОТ АНАЛИЗА - Социјално становање 
 

  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• План за оснивање Општинске 

стамбене агенције 

• Планска документација, 

• Опредељење локације и капацитети 

за изградњу социјалног становања 

• Извршен попис имовине у својини 

општине 

• Људски ресурси и институционални 

капацитети: Центар за социјални 

рад, Општинска управа 

• Секторски планови 

• Заинтересованост грађана за учешће 

у програмима социјалног становања 

• Недовољно развијени 

капацитети у оквиру Општинске 

управе да одговоре на обавезе 

локалних самоуправа 

дефинисане Законом о 

социјалном становању; 

• Недостатак афирмативних мера 

којима би се омогућило 

адекватно становање ризичних 

група (посебно особа са 

инвалидитетом по питању 

приступачности, комунална 

опремљеност стамбених 

објеката, решавање стамбених 

проблема избеглих и ИРЛ који 

живе у приватном смештају) 

• Непостојање системског 

приступа у задовољавању 

стамбених потреба грађана 

(посебно младих) који нису у 

могућности да обезбеде стан по 

тржишним условима; 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Закон о социјалном становању 

• Национална стратегија социјалног 

становања, Национана стратегија 

одрживог развоја, Национална 

стратегија за младе, Национална 

стратегија за особе са инвалидитетом 

• Основана Републичка агенција за 

становање 

• Програми подршке националних и 

међународних партнера за примену 

концепта социјалног становања на 

локалном нивоу 

• Субвенционисани стамбени кредити 

• Нестабилна политичка ситуација на 

међународном, националном и 

локалном нивоу; 

• Нестабилно финансијско тржиште 

• Рестриктивна стамбена политика 
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6. МЕТОДОЛОГИЈА 

Методолошки концепт се пре свега базира на кључним принципима СЛОР-а: 

одрживости, партиципацији и интеграцији. Одрживост решења креираних у процесу 

израде стамбене стратегије подразумева узимање у обзир постулата одрживог развоја, 

као и одрживост спровођења и управљања развојним процесима у области становања. 

Партиципација са друге стране, омогућава транспарентност у оквиру целокупног 

процеса и приближавање решења формулисаних током овог процеса реалним 

потребама грађана и институција који својим учешћем дају значајан допринос у 

креирању системских решења у сектору становања. Стамбена стратегија као секторски 

план је формулисана тако да је у потпуности интегрисана са кровним документом – 

Стратегијом локалног одрживог развоја, као и са постојећим  просторним и 

урбанистичким плановима. 

Процес израде обухвата пре свега сагледавање ситуације у стамбеном сектору на 

локалном нивоу кроз детаљан приказ стамбене ситуације, структурно диференциран  по 

поглављима, на основу којих се добија јасна слика тренутног стања, дефинишу 

закључци и одређују приоритетне области у оквиру становања. Процес сагледавања 

тренутног стања се уз детаљну анализу допуњује SWOT анализом, где су сагледане 

опште слабости и потенцијали стамбеног сектора, који се могу искористити за 

унапређење ситуације у овој области. 

Дефинисање стратешких праваца развоја у оквиру приоритетних области одређено је 

пре свега визијом коју реализацијом стамбене стратегије треба достићи, а 

операционализовано структуираним стратешким циљевима помоћу којих ће се 

остварити жељена визија. Сваки стратешки циљ је оперативно разрађен  кроз конкретне 

акције са дефинисаним временским оквирима и финансијским ресурсима, а за 

целокупни систем праћења и спровођења стратегије су дефинисани институционални 

аранжмани и управљачки механизми помоћу којих ће се осигурати ефикасна 

имплементација постављених циљева. 

7. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА 

У проблематици одржавања стамбених зграда, основна тема су вишестамбене зграде у 

етажној својини, које су, готово у целини настале после другог светског рата, а прешле 

у етажну својину на основу стамбених закона из 1990. и 1992. године. 

По приватизацији друштвених станова, која је отпочела 1990. године, па све до 1996. 

године, заједнички делови зграде третирани су као неприватизовани, тј. у 

друштвеној/државној својини. После 1996. године, новим прописима се дефинише да 

право коришћења заједничке недељиве својине, као и обавеза одржавања заједничких 

делова зграде припадају власницима станова. 

По актуелним прописима у Србији, власник стана у вишепородичној стамбеној згради има 

право својине стана и других посебних делова зграде (гараже, пословни простор) и право 

заједничке недељиве својине заједничких делова зграде. Обавезе које проистичу из ових 

права само су начелно дефинисане, а не постоји правно лице које би било титулар 

власништва заједничких делова зграде. 
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Управљање и одржавање вишестамбених зграда регулисано је такође знатно након 

приватизације и то Законом о одржавању стамбених зграда (Сл. гласник РС бр. 44/95, 

46/98, 1/01), коме је претходила Уредба о одржавању стамбених зграда и станова (Сл. 

гласник РС бр. 43/93), која је и данас на снази. 

Под управљањем, Закон о одржавању стамбених зграда подразумева старање о 

одржавању зграде у целини и о заједничким деловима зграде, обезбеђивање и 

коришћење средстава за одржавање, коришћење заједничких делова зграде и друга 

питања која се тичу одржавања зграде. 

Под одржавањем стамбене зграде подразумевају се све активности нeопходне да зграда 

буде безбедна за коришћење и да очува своју функционалну вредност. Према 

прописима, одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове на инвестиционом 

и текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде и радове на инвестиционом 

одржавању стана. 

О пословима одржавања вишепородичних зграда у етажном власништву одлучује 

Скупштина зграде уговором о поверавању послова јавном предузећу  или 

предузетнику. Основним уговором са правним субјектима регистрованим за обављање 

те делатности дефинисано је одржавање стамбених зграда које обухвата: хитне 

интервенције и текуће одржавање заједничких делова стамбене зграде (сервисирање 

лифтова, степенишних аутомата, других радова, одржавања заједничких делова, 

уређаја, опреме и инсталације зграде). 

Пословни простори у оквиру стамбене зграде су такође у етажној својини, па су њихови 

власници обавезни да учествују у свим активностима зграде. Садашњи прописи предвиђају 

да власници пословних простора треба да учествују у трошковима у пропорционално 

већем уделу (до 4 пута) у односу на власнике станова, с тим да  се  то регулише интерним 

актима. Међутим, власници пословног простора најчешће третирају заједничке делове 

зграде (фасаде) по свом нахођењу. 
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7.1. СВОТ АНАЛИЗА - Управљање и одржавање стамбеног фонда 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Одељење за инспекцијске 

послове 

• Одлука о комуналном 

уређењу 

• Скупштине станара 

вишепородичних стамбених 

објеката 

• Ниво свести грађана о значају 

подизања нивоа енергетске 

ефикасности 

• Непостојање јединственог 

система управљања и 

одржавања стамбених 

објеката; 

• Постојећи локални правни 

оквир не излази у сусрет 

стварним потребама за 

квалитетно управљање и 

одржавња стамбеног 

фонда; 

• Скупо одржавање објеката 

високе спратности 

• Пропадање стамбених 

зграда у етажном 

власништву услед 

неспремности и/или 

немогогућности власника 

да финансирају 

инвестицоне радове 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Предлози нових законских 

решења у области управљања и 

одржавања стварају могућност за 

подизање квалитета ових процеса 

• Агенција за енергетску 

ефикасност 

• Донације у оквиру пројеката 

енергетске ефикасности 

• Постојање законске регулативе у 

области доступности особа са 
инвалидитетом 

• Неадекватна законска 

регулатива (Закон о 

одржавању стамбених зграда, 

Закон о становању, 

подзаконски акти) 

8. СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ 

8.1. Продаја станова 

Понуда и потражња су неусклађене. Оцена је да је потражња станова знатно мања 

услед неусклађености потреба са могућностима, ниске платежне способности, 

незапослености и различите цене станова. 

Понуду станова на тржишту чине углавном старији станови, нове зграде се не изграђују. 

Потребно је да се појави већи број инвеститора, што би утицало на пораст броја стамбених 

јединица у општини 
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8.2. Купци 

Прву групу купаца чине грађани средње старосне доби кредитно способни који 

станове купују за своје личне потребе. 

Другу групу купаца чине млади брачни парови који имају ограничену кредитну 

способност и у куповини им помажу родитељи. 

Трећу групу чине грађани који своје велике станове продају или мењају  

прибављајући тако мање станове. 

Четврту групу чине наши суграђани на привременом раду у иностранству. 

8.3. Цена станова 
 

Станови на тржишту су углавном величине од 35 до 55 m2. Цене се крећу у зависности 

од локације и изражене су по квадратном метру. Старији станови, стечени 

приватизацијом јефтинији су углавном за 30 %. 

 

8.4. Услови кредитирања 

Станови се купују углавном за готовину, у последњих неколико година кредитирање 

је релативно повољније. Раније су каматне стопе биле на изузетно високом нивоу (9,5-

12%). Држава је 2004. године основала Националну корпорацију за осигурање 

стамбених кредита, са којом је велики број банака потписало уговоре. За  кратко време 

колико постоји, Корпорација је успела својим деловањем, али пре свега уз значајне 

државне субвенције за кредитне депозите да значајно побољша услове који владају на 

тржишту стамбених кредита и тиме омогући да се повећа број оних који на овај начин 

могу да реше своје стамбено питање. 

Последица тога је смањење ризика банака да поврате новац, па самим тим и пад 

каматне стопе за стамбене кредите на 5-6% годишње, уз услов да се на некретнину 

стави хипотека. 

По Закону о хипотеци (Сл. гласник РС бр. 115/2005) могуће је применити вансудско 

извршење, чиме је овај инструмент постао веома ефикасан за повериоца, а тиме је 

индиректно смањена и каматна стопа. Овако осигурани кредити, па и уз субвенције за 

кредитни депозит за куповину првог стана и даље нису пријемчиви већини 

становништва, већ само онима са примањима знатно изнад просечних. 

Према тренутној ситуацији рата за отплату стана просечне породице износила би  60% 

прихода домаћинства, што је потпуно неприхватљиво. По устаљеним социјалним нормама, 

сва давања за становање, што укључује и комуналне услуге, не би требало да прелазе једну 

трећину примања домаћинства, јер је у супротном, домаћинство ускраћено за друге 

потребе (храна, хигијена, образовање и др.). 
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8.5. Закуп станова 

Траже се мањи и средњи станови. 

Најчешћи закупци су млади брачни парови и може се рећи да је потражња за  

становима просечна. 

Појам закупа као област није уређена. После масовне приватизације друштвеног 

стамбеног фонда током прве половине 1990-их, у Србији је решавање стамбених 

потреба потпуно препуштено тржишту, а као пожељни вид становања у новом 

друштвено-економском систему, сматра се искључиво становање у сопственом стану. 

Истовремено, куповина стана на тржишту је недоступна највећем делу стамбено 

угроженог становништва, па је велики број тих домаћинстава принуђен да стан 

изнајмљује на тржишту. 

Иако актуелна политика последње деценије подстиче власништво значајним државним 

субвенцијама на стамбеном тржишту, а јавно мњење фаворизује поседовање стана у 

коме се живи, многи грађани, па и они са просечним примањима,  увиђају  да вероватно 

никада неће бити у могућности да купе стан, него да ће заувек остати закупци. Тако је 

наметнута нужност да се област становања под закуп регулише и тако омогући 

пристојно и сигурно становање и домаћинствима са најнижим примањима. 

У развијеним земљама станодавци и закупци увек закључују стандардни писани 

уговор који испуњава правила, прописана законима о становању. Овај уговор се 

оверава код надлежних институција и њиме се заштићују обе стране, што им даје 

право да траже правну заштиту ако  друга страна не поштује  уговор. У  Србији  је  ова 

ситуација неоупоредиво лошија, јер су уговори и када постоје, недовољно 

дефинисани, а по правилу се не оверавају. Поред тога, јасно је да држава не убира 

никакав приход на тржишту. 

Стамбено тржиште у Лапову је релативно скромно. Разлике у доступности између 

куповине на кредит и закупа су веома велике па се може грубо извести рачуница да не 

постоје адекватна решења за домаћинства. 

Иако је регулативом домен делатности локалних самоуправа сведен на старање о 

одржавању стамбених зграда и исељавање лица бесправно усељених у  стамбене  зграде 

у управним структурама на локалном нивоу постоји јасно изграђена свест о нужности 

да се локална власт бави стамбеном политиком и посебно решавањем потреба 

популације са нижим примањима,за које је једино рационално решење закуп стана. 

Закон о социјалном становању из 2009. експлицитно даје оквир локалним 

самоуправама да се баве овим проблемом. Интерес локалне власти у сваком случају треба 

да буде у правцу да што више поспеши тржишне механизме, потпуно равноправно и у 

сектору продаје и у сектору закупа и да омогући проширивање тржишне понуде, како би 

се удео оних који не могу без јавне интервенције решити своје стамбене потребе, свео на 

најмању меру. 
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8.6. Стамбена изградња 

Стамбеном изградњом баве се инвеститори који су подељени у неколико група: 

Прву групу инвеститора чине: 

• Појединци који су капитал из неког другог бизниса уложили у изградњу 

станова и пословног простора, због профитабилности у претходном 

периоду. Карактеристика овог типа инвеститора је недовољно знање и 

искуство у вођењу послова на грађевинским инвестицијама. Као резултат 

имамо подређивање квалитета профиту. 

• Суинвеститори – претходно наведени инвеститори, који граде заједно са 

власником парцеле и у том партнерству власници добијају одређени 

проценат површине будућег објекта. 

• Трговачке фирме и занатске радње, које кроз ланац компензација уместо 

новца, за своју продату робу добијају станове, које касније продају и на тај 

начин долазе до новца. Њихов мотив за грађевинску инвестицију је пре 

свега повећање пласмана робе којом иначе тргују. 

• Суинвеститори – грађевинске фирме и власници грађевинских парцела, 

који за инвестирано земљиште добијају одређени проценат површине 

будућег  објекта. Мотив грађевинске фирме за суинвеститорство је 

упошљавање својих производних капацитета. Квалитет изграђених објекта 

је на вишем нивоу, јер се у улози инвеститора појављују фирме са стручним 

кадровима. 

• Било који од претходно наведених облика инвестирања уз додатну подршку 

банке, кроз пројектно финансирање (заједничко конзорцијумско предузеће) 

или уз класичан кредит. Ово је један од најквалитетнијх видова 

инвестирања, јер је финансирање градње обезбеђено, што осигурава добру 

динамику и сигурно привођење инвестиције завршетку. 

 
 

Другу групу инвеститора чине државне и локалне институције код којих можемо 

препознати два облика инвестирања: 

• Решавање потреба одређених социјалних групација 

• Партнерство јавног и приватног сектора 

 
 

Трећа групу инвеститора чине индивидуални инвеститори који граде породичне 

објекте за сопствене потребе. Стамбене објекте у новоградњи изводе углавном мањи 

инвеститори, на уситњеним парцелама и капацитета 1000-1500м
2.
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Цена градње је висока, због расељавања и инфраструктурних прикључака, који  

морају да се мењају на дужим трасама, како би одговорили захтевима  новоизграђених 

садржаја. 

Оваква градња, наравно, није доступна већем броју становника, који трајно решење 

види у куповини стана, имајући у виду да рентирање код нас није поуздан, заштићен  

и друштвено афирмисан облик становања. Стога, Општина чини напоре да 

станоградњу усмери ка новим центрима, које  додатно  инфраструктурно  опрема, како 

би куповину учинио ценовно доступном. Такође, изградња станова у области 

социјалног становања, под управом Општине, представљала би одличан алат за 

усмеравање новоградње, али и решење за многе грађане, који немају другог начина да 

реше свој стамбени проблем. 

 

 

8.7. Непланска и нелегална стамбена изградња 

Непланска – нелегална стамбена изградња може да представља значајан проблем 

општине. 

Велики број нелегално изграђених објеката за становање је изграђен на недовољно 

инфрастуктурно опремљеном терену. 

Узроци овакве ситуације су: неусклађеност законске регулативе  у  области 

управљања грађевинским земљиштем, урбанистичког планирања, пројектовања и 

грађења објеката као и неспровођење потребних мера за спречавање нелегалне 

стамбене градње. 

Мотиви инвеститора за улазак у нелегалну стамбену градњу су, поред претходно 

поменутих, и знатно скупља цена грађења и веома компликован поступак  

прибављања одобрења за градњу када се поштују законом предвиђене процедуре и 

обавеза. 

Као последица непланске и нелегалне стамбене изградње јављају се велики проблеми 

у преоптерећењу инфраструктуре, угрожавању животне средине, због компликованих 

имовинско-правних односа, као и у великом броју објеката за које је врло тешко, а 

понекад и немогуће утврдити неопходну стабилност и безбедност у експлоатацији. 

Важно је расположивим мерама одлучно спречити покушаје нове бесправне градње, 

али и отклонити најважније узроке бесправне градње (непостојање планских и 

инфраструктурних могућности за индивидуалну изградњу, претерано компликована и 

скупа процедура за издавање дозволе за градњу за једноставне објекте). Узроци нове 

бесправне градње свакако леже и у самом концепту легализације, која је у суштини 

аболиција за прекршај и одређена награда, а посебно у односу на све оне који су 

градили своје објекте у складу са Законом. 

Такође је важно и константно превентивно и едукативно информисати грађане по питању 

њихових права и обавеза приликом изградње објекта. 
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8.8. СВОТ АНАЛИЗА – СТАМБЕНОГ ТРЖИШТА 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Постојећа планска документација 

(Просторни план , План генералне 

регулације и остали планови нижег 

реда) 

• Постојање иницијативе за 

успостављање приватно – јавних 

партнерства у области 

станоградње 

• Квалитетна покривеност 

инфраструктуром урбаних зона 

• Очувани привредни и 

индустријски субјекти као 

корисници 

• Постојање потражње за новим 

стамбеним јединицама у урбаном 

делу општине; Неизграђене 

површине у зонама започетог 

стамбеног ткива, погодне за нове 

стамбене садржаје 

• Мале парцеле и компликовани 

сувласнички односи 

• Неусклађеност понуде и потражње 

• Непостојање релевантних 

катастара (подземних инсталација, 

зелених површина, локација у 

јавном и приватном власништву...) 

• Велики број породичних и 

вишепородичних стамбених 

објеката није легализовано 

• Власници не поседују доказе о 

власништву што им онемогућава 

кредитне аранжмане; 

• Висока цена а низак квалитет 

изграђених станова; 

• Дестимулативне административне 

процедуре за изградњу и 

легализацију; 

• Непоштовање законских обавеза 

закуподаваца у погледу обавезе 

закључивања уговора о закупу; 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Национални програми подршке 

унапређењу грађевинске 

индустрије на локалном нивоу; 

• Релевантни закони стимулишу 

развој стамбеног тржишта ( Закон 

о приватно-јавним партнерствима) 

• Повољније кредитне линије банка 

за станоградњу 

• Подршка унапређењу процедура 

за изградњу објеката у приватној 

својини 

• Пореска управа недовољно развила 

критеријуме за књиговодствене и 

тржишне вредности непокретности 

• Недовољна контрола 

Министарстава, инжењерске коморе 

на преузимању мера и отклањању 

неправилности везаних за уређење 

простора на нивоу локалних 

самоуправа 
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9. УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНОМ ПОЛИТИКОМ 

Прегледом надлежности појединих актера у процесу доношења одлука од утицаја на 

област становања може се уочити да нема организованих и кадровских капацитета у 

оквиру Општинске управе за формулисање и управљање стамбеном политиком и примену 

мера јавне интервенције. 

Сагледавајући проблеме, посебно проблеме у погледу планирања, организацији 

управа, људских ресурса, предлаже се формирање Општинске стамбене 

агенције (у даљем тексту ОСА), чиме је општинска власт препознала улогу ове 

агенције која ће омогиућити системски приступ у планирању и спровођењу стамбене 

политике. 

Поред недостатка институционалне подршке, која ће бити отклоњена заживљавањем 

рада Општинске стамбене агенције, постоји и низ других проблема, чије решавање 

зависи од организације и унапређења рада локалне управе у овој области. 

Као битан елемент подстицају станоградње неопходно је да општина Лапово у 

сарадњи са ОСА успостави активну улогу у дефинисању модела подршке, како за 

изградњу станова социјалног становања , тако и за њихову куповину. 

10. УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Пад природног прираштаја присутан је на територији општине  Лапово  као  и  у  целој 

Србији. У урбаним подручјима је такође присутан и апсолутни дефицит станова у 

односу на број домаћинстава. 

Стамбени дефицит у урбаним подручјима се посебно огледа кроз неодговарајућу 

структуру (мањи станови са више-генерацијским породицама) и низак квалитет 

станова. 

Иако не постоје званичне статистике, опште је познато да млади, најчешће високо 

образовни мигрирају у веће центре, док је последњих година изражен тренд одласка у 

иностранство без обзира на образовни профил и старосно доба. Кључни разлози 

односе се на проблеме налажења радног места и доступног стамбеног простора. 

Економска ситуација, велики пад запослености и ниска просечна примања указују да 

велики део стамбено угроженог становништва не може на тржишту да реши своје 

стамбене потребе. Тржиште закупа је делимично томе прилагођено, али 

неквалитетном понудом и правном несигурношћу. Процена је да између 40% и 70% 

стамбено угрожене популације није у могућности да на адекватан начин (пре свега 

ценовно доступан) реши своју стамбену потребу. 

Значајан део индивидуалних стамбених зграда изграђен је неплански и нелегално док је  

основна карактеристика стамбених зграда у етажној својини да су готово у целости у 

приватној својини по основу приватизације, па се за њих везују значајни проблеми 

управљања и одржавања. За вишестамбене зграде основни проблеми леже у недостатку 

одговарајућих закона који би регулисали етажну својину и њено управљање и одржавање, 

али и у култури становања, наслеђеној из периода пре приватизације друштвених станова 
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Код рањивих група, проблем становања је веома изражен и обзиром да ова 

домаћинства најчешће закупљују стан на тржишту, учешће трошкова становања у 

њиховом буџету је веома велико, а услови становања  врло  често  изузетно  лоши. Ове 

групе су, поред највеће изложености осталим ризицима, у сталном ризику од 

бескућништва. 

Лапово, на жалост, располаже занемарљиво малим бројем станова у општинској 

својини који би се издавали под субвенционисаним условима. Услови  

приступачности за особе са инвалидитетом, како унутар станова, тако и ван њих, 

укључујући и све врсте објеката, су генерално на веома ниском нивоу. 

Стамбено тржиште није довољно развијено, пре свега због ограничене понуде нових 

станова, која је узрокована непостојањем довољно опремљеног земљишта за градњу, 

али тренутно и због  финансијске  кризе.  Становање  под  закуп  је  опште  

прихваћено као непожељни облик становања, а да је истовремено куповина стана за 

већину закупаца станова потпуно недостижна. 

Као последица непланске и нелегалне стамбене изградње јављају се велики проблеми 

у преоптерећењу инфраструктуре, угрожавању животне средине, због компликованих 

имовинско-правних односа, као и великом броју објеката за које је врло тешко, а 

понекад и немогуће утврдити неопходну стабилност и безбедност у експлоатацији. 

Како је до доношења Закона о социјалном становању 2009. надлежност локалне 

самоуправе у области становања била сведена само на бригу о одржавању стамбених 

зграда, општинска управа нема развијене институционалне и кадровске капацитете за 

формулисање и вођење стамбене политике, а посебно за реализацију програма 

социјалног становања. 

11. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 

На основу постојећих проблема у стамбеној области и другим областима од значаја за 

развој општине, одређени су стратешки приоритети са задатком да уваже социјални и 

развојни аспект локалне стамбене политике. Свака стамбена политика заправо увек 

балансира у дуализмима као што су: 

• Подршка становању под закуп или становању у личној својини? 

• Субвенционисати понуду или тражњу? 

• Подржати најугроженије или оне којима мало треба помоћи да на тржишту 

реше своје стамбене потребе? 

• Повећањем понуде непрофитних станова умањити профитне маргине на 

станоградњи, али не угрозити интерес инвеститора да улажу у станоградњу? 

То су дилеме са којима се суочавају креатори стамбених политика и зато се у земљама 

Европске уније стамбене политике драстично разликују, од готово 100% доминације 

власништва на становима (Грчка, Шпанија) до становања под закуп више од 
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половине становништва (Швајцарска, Холандија). Исте варијације важе и за обим 

субвенционисања. Сигурно је да стамбена политика зависи од мноштва фактора, као 

што су традиција, култура, економски потенцијал, оријентација економије, однос 

према социјалној заштити, па не постоје рецепти који су свуда примењиви. Обзиром 

на велику инерцију стамбене политике, где се ефекти мера виде тек у деценијским 

периодима, стамбена политика се води на стабилним институционалним и законским 

основама и углавном у политичком консензусу. Стога и ова стамбена стратегија кроз 

дефинисање приоритета по први пут тражи мете јавне интервенције у стамбеној 

области и извесно је да би по истеку периода акционог плана требало проверити и 

исправност стратешких циљева и могућно кориговати их у складу са јавним 

интересом. 

 

12. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Општинска стамбена стратегија Лапова је један од првих докумената ове врсте који је 

урађен на основу Методолошких смерница за израду општинске стамбене стратегије и 

усклађена је са "Нацртом студије стамбеног сектора Републике Србије", као и другим 

стратегијама које третирају ову проблематику (Стратегија за смањење сиромаштва у 

Србији, Национална стратегија за решавање проблема избеглих, прогнаних и интерно 

расељених лица, Локалног акционог плана за решавање питања избеглица, интерно 

расељених лица, Стратешког плана за социјалну политику и Националне стратегије 

социјалног становања и одрживог развоја Републике Србије). 

Правни оквир за израду Стратегије је Закон о локалној самоуправи, Националне 

стратегија социјалног становања и Нацрт закона о социјалном становању. 

Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2020. - 2025. година. 

Стратешки документ у себи садржи следеће делове: 

1. Контекст – Опште информације о општини, 

2. Анализу тренутне ситуације, 

3. Стратешки документ – Визија, приоритети и циљеви, 

4. Систем управљања, праћења и оцењивања стратегије 

Стратегија се односи на одрживи развој живота, рада и функционисања на територији 

општине Лапово и уводи интегрисани систем планирања који обухвата сва битна 

питања локалне заједнице, укључујући и питања од међусекторског значаја. 

Методологија је заснована на партиципативном приступу, што подразумева директну 

укљученост свих заинтересованих јавних и приватних страна у току трајања 

целокупног процеса, и не односи се само на заједничку израду стратешког документа 

већ омогућује шире учешће заједнице и у идентификацији, активирању и координацији 

партнерстава за имплементацију појединих активности и пројеката. 

Партиципативни приступ побољшава квалитет донетих одлука тиме што омогућава 

формирање базе знања за одговоран процес доношења одлука заснованих на 

чињеницама, широку базу подршке за донешене одлуке, колективно власништво над 

проблемима и решењима проблема, јачање локалних капацитета за имплементацију 
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пројеката и омогућује политику једнаких могућности у свим областима друштвеног 

живота са различитим улогама и функцијама. 

Циклус израде Стамбене стратегије општине Лапово почео је израдом Анализе текућег 

стања. Као следећи корак следи дефинисање визије, циљева и приоритета у оквиру 

Стратешког документа на локалном нивоу. Након ове фазе, уследило је дефинисање 

активности. На крају ради постизања резултата у фази имплементације пројеката треба 

да је успостављен управљачким и мониторинг систем. 

Стратегија обједињује постојећу стварност, реалне могућности и управљање. 

Израдом Стамбене стратегије општина Лапово уочила је потребу за изградњом станова 

намењених социјалном и доступном становању. 

Изградња ове врсте станова намењена је : 

1. Младим брачним паровима 

2. Самохраним родитељима 

3. Особама са инвалидитетом 

4. Избеглим и расељеним лицима 

5. Ромској популацији 

6. Истакнутим стручњацима и спортистима 

7. Лицима која не могу самостално да реше стамбено питање (запослена 

лица у установама, јавним предузећима и институцијама од значаја) 

 
13. ИMПЛЕМЕНТАЦИЈА 

За потребе имплементације Стамбене стратегије биће ангажовани следећи 

капацитети општинске управе. 

Координациони тим за имплементацију стратешког докумената општине 

Лапово састављен од изабраних чланова Општинског већа, помоћника 

Председника, начелника Одељења општинске управе и представника општинских 

јавних предузећа и институција. Тим је задужен за: 

• Дефинисање пројектних задатака, који су усклађени са Стамбеном стратегијом; 

• Обезбеђивање буџетских средстава на име доприноса пројекту; 

• Доношење предлога решења о именовању Носиоца сваког појединачнoг 

пројекта, које у крајњој инстанци доноси Председник општине; 

• Пружање подршке носиоцима пројеката у реализацији активности: 

обезбеђивање неопоходних дозвола, усвајање релевантних одлука, 

обезбеђивање логистичке подршке, спровођење поступка јавних набавки у 

складу са Законом о јавним набавкама у случају када је носилац пројекта 

општина Лапово, успостављањем одрживих институционалних механизама 

сарадње између носиоца и партнера, медијацију евентуалних спорних 

ситуација и сл. ) 

• Координациони тим је задужен да подржи и пројекте који нису дефинисани 

у стамбеној стратегији, а за чију реализацију постоји реална потреба и  

могућност привлачења значајног обима финансијских средстава, под 

условом да је усклађен са циљевима стратегије. 

У случајевима када је општина Лапово водећа организација дефинисана Стамбеном 

стратегијом, Координациони тим је овлашћен да формира пројектне тимове од стране 

релевантних представникаинституција/организација, дефинисаних Акционим планом; 
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За потребе дефинисања процесно правних и материјално правних питања од значаја 

за рад Координинационог тима, Општинско веће ће усвојити Правилник о раду. 

Извршну функцију у имплементацији Стамбене стратегије има Општинска стамбена 

агенција, која је овлашћена да: 

• Иницира дефинисање пројектних  задатака  у  складу  са  доступним  

изворима финансирања на националном и међународном нивоу; 

• Израђују предлоге пројеката и исте реализују у складу са пројектним  

задатком дефинисаним од стране Координационог тима; 

• Формира пројектне тимове од стране релевантних представника 

инситуција/организација, дефинисаних у Акционом плану; 

• Поштује правила и процедуре дефинисане Програмом у оквиру кога је 

пројекат одобрен и послују у складу са приниципима доброг управљање и 

добре праксе; 

• Иницира пројекте који нису дефинисани Акционим планом, а за чију 

реализацију постоји реална потреба и могућност привлачења значајног 

обима финансијских средстава, под условом да су усклађени са циљевима 

Стамбене стратегије. 

 
 

14. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА 
 

Стамбени фонд на подручја Генералног плана је новијег датума (преко половине 

стамбеног фонда изграђено је после 1970-их година), са релативно добрим 

показатељима површине, квалитета градње, собности и опремљености инсталацијама. 

Старији стамбени фонд захтева реконструкцију/обнову, а нарочито у погледу површине 

и структуре (броја соба), будући да око четвртине (26%) настањених станова чине 

једнособни станови (укључујући и посебне собе и гарсоњере). Успостављање 

одговарајућих стандарда и норматива који би били обавезујући како за нову градњу 

тако и за реконструкцију и обнову у одређеном временском периоду и увођење и шира 

примена подстицајних услова за реконструкцију и комунално опремање, допринеће 

подизању укупног квалитета грађене средине. 

Део стамбеног фонда у појединим просторним целинама је у већем обиму 

подстандардан, нарочито у погледу нерегулисаног одвода отпадних вода. 

Мањи станови (у погледу собности и површине) који имају подстандардне 

перформансе, могу се одговарајућом реконструкцијом и обновом приредити за 

коришћење специфичних друштвених група које имају потребу за становима умереног 

квалитета и мањих површина (самачка домаћинства, студенти, становање привремено 

присутних лица и сл.). 

Високо учешће ненастањених станова (10%) може се посматрати као један од 

потенцијала за побољшање услова становања друштвених група са нерешеним 

стамбеним питањем или субстандардним становањем. 

Потенцијал за стамбену изградњу је неизграђен простор у оквиру просторних целина, које 

је неопходно претходно комунално опремити 

 

 

  

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   22   - страна 173 

 

 

 

Основни циљ је унапређење квалитета и услова становања и развој нових зона 

становања. То подразумева: 

- смањење подстандардних, а нарочито екстремно лоших услова становања; 

- подизање нивоа уређености и инфраструктурне опремљености; 

- обезбеђење минималних стандарда квалитета становања за цело Планско 

подручје; 

- подизање економске ефикасности стамбеног фонда, стандарда стамбених 

објеката, њихове околине, режима одржавања и коришћења, реконструкције 

и санације и сл.; 

- успостављање различите облика становања у контексту одрживог развоја 

градског подручја; 

- развој социјално-подржане програме становања; 

- унапређење система управљања и одржавања стамбеног фонда; 

- успостављање обавезне примене услова за доступност лицима са тешкоћама 

у кретању; 

- примена прописа о енергетској ефикасности приликом изграње нових 

објеката и реконструкције изграђених стамбених зграда. 

Пројекције становништва и домаћинстава, дате у две варијанте имају следеће 

последице у области становања: 

 

(1) у првој варијанти предвиђа се стагнација становништва, која за 

последицу има мањи притисак и потражњу за новим стамбеним јединицама; 

(2) у другој варијанти се предвиђа повећање броја становника које за 

последицу има повећање потражње за новим становима, нарочито рачунајући на 

побошање квалитета становања (веће површина по кориснику, квалитетнији објекти 

и др.). 

15. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА, ПРАЋЕЊА И 
ОЦЕЊИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 
Процес имплементације стратегије мора бити дефинисан како би се осигурао њен 

наставак. Кључни актери морају бити свесни својих улога и одговорности, а извршна 

власт мора: 

• доделити одговорности - тако да планови могу бити реализовани ефикасно, 

• дефинисати сет мерљивих циљева - како би се пратио напредак. 

Како би се фаза имплементације Стамбене стратегије локалне заједнице успешно 

реализовала процес стратешког планирања укључује и активности на систему управљања 

и праћења. Управљање у свим профитним и јавним организацијама је акт заједничног 

деловања људи у сврху постизања заједничких циљева. Управљање садржи фазе 

планирања, организације, избора људи, усмеравања, руковођења и контроле, укључујући и 

ангажовање људских, финансијских, технолошких и природних ресурса. Имплементација 

политика и стратегија за постизање задатих циљева мора бити разматрана и преиспитивана 

од стране свих особа укључених у процес 

 

 

  

Практично, процес стратешког планирања је изнад свега динамичан процес а финални 

документи се посматрају и као променљиви алати. 
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Фаза имплементације Стамбене стратегије локалне заједнице је базирана на 

комбинацији релевантних државних документа, локалних акционих планова, 

организационе структуре и заинтересованих актера. Процес стамбене стратегије 

локалне заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној 

администрацији. Главни део организационе структуре је Координациони тим који 

укључује разна одељења у оквиру администрације тако да може да координира 

целокупним системом управљања и праћења. 

Координациони тим је одговоран за интеграцију Стратешког документа у три правца: 

• Директно повезивање Стратешког документа са израдом и актима 

општинског буџета. За сваку активност у оквиру Стратешког документа 

плана морају се обезбедити финансијска средства или, бар, извори 

финансирања; 

 

• Директно повезивање са свим оперативним плановима и одељењима. 

Стратешки документ мора у потпуности бити интегрисан са 

свакодневним радним процедурама. Систем управљања треба прецизно 

да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих 

активности и да пружи прецизно дефинисана овлашћења и одговорности 

свих. 

 

• Интеграцију Стратешког документа са плановима, пројектима и 

активностима свих јавних и приватних институција које су укључене као 

главни носиоци имплементације, почевши од различитих институција и 

органа јавне управе, јавног комуналног предузећа, итд. 

 

Испуњење и статус имплементације Стамбене стратегије локалне заједнице мора бити 

константно праћено и процењивано преко годишњих циклуса евалуације коришћењем 

индикатора који су основа за комплетан систем праћења имплементације стратегије. 

Индикатори пружају основне информације и знања везана за напредак процеса 

имплементације стратегије и динамику усаглашавања. Све промене индикатора и сви 

резултати годишње евалуације морају бити доступни свим грађанима путем 

једноставног и читког извештаја. 

Управљање реализацијом стамбене стратегије подразумева: 

▪ Континуиране активности на прикупљању података за потребе 

документа и за потребе праћења индикатора; 

▪ Годишње ажурирање података, попуњавање и вредновање индикатора, 

са анализом тенденција по појединим показатељима; 

▪ Припремање извештаја именованом одбору скупштине општине о 

ефектима реализације стратегије, најмање једном годишње; 

▪ Припремање предлога за модификацију појединих циљева, мера или 

програма; 

▪ Скупштина општине годишње разматра извештај о реализацији, усваја 

оперативни план за наредну годину и разматра евентуалне предлоге за 

прилагођавање програма промењеним околностима. 

Као гаранција оваквог активног приступа, целокупан процес планирања треба да буде 

одређен као десетогошњи циклус: анализе – планирања – програмирања – 

имплементације – реализације – праћења – процене – и поновне анализе, итд. комплетно 

преиспитан сваких 10 година. Након 10 година би требало развијати нову Стратегију. 


