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УВОД 
 

Пољопривреда је привредна делатност која обухвата биљну и сточарску производњу и 

с њима повезане услужне делатности. Две основне гране пољопривреде су земљорадња 

и сточарство. Заједно са шумарством, ловом и риболовом спада у примарни сектор 

привреде. 

Под пољопривредном производњом се подразумева процес производње биљних и 

сточарских производа, узгајање риба, пчела, гајење печурака, пужева, производња 

зачинског и лековитог биља и др. која се обавља на пољопривредном земљишту. 

У пољопривредна земљишта, тј. она земљишта која у складу са својим природним и 

економским условима могу да се користе за пољопривредну производњу, спадају њиве, 

воћњаци, виногради, рибњаци, пашњаци и др. 

Када је реч о пољопривредним производима обично се деле на примарне производе и 

производе првог степена прераде (производе примарне прераде) 

На пољопривреду је могуће гледати као на издржавање земљорадњом, односно 

производњу тек довољно хране да се задовоље потребе 

земљорадника/пољопривредника и његове породице. 

Исто тако, могуће је посматрати је као комерцијалну пољопривреду, преовлађујући вид 

исте код „развијених“ народа, у сталном порасту и другде, а која се састоји у стицању 

новчане добити обрађивањем земље у сврху приноса летине, комерцијални узгој 

домаћих животиња (газдинство), или и једно и друго. 

Овај документ носи назив Стратегија развоја пољопривреде општине Лапово за период 

2020-2025. Стратегија има три целине. Први део се односи на сам поступак креирања 

стратегије, методологију, мисију, визију и циљеве. 

Други део подразумева целокупну анализу стања општине Лапово у погледу 

природних карактеристика, географског положаја, као и свих осталих чинилаца, који су 

од велике важности за развој пољопривреде у општини Лапово. 

Трећи део чини СВОТ анализа пољопривреде општине Лапово, заједно са предлозима 

конкретних мера које је потребно спровести, како би се обезбедио одређени помак у 

развоју пољопривреде. 
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1. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија развоја пољопривреде општине Лапово, представља одраз локалне  

политике руралног развоја, основни стратешки документ у дефинисању мера за 

реализацију политике подршке руралном развоју, основни документ Општини и 

пољопривредним субјектима на територији Општине приликом конкурисања за 

фондове Европске уније (ЕУ) и друге фондове и програме и сл. 

 

Стратегија је усклађена са националном политиком пољопривредног и руралног 

развоја и политиком руралног развоја Европске уније. 

 

Стратегија има задатак да буде основни водич који ће усмеравати акције и напоре свих 

носилаца руралног развоја на територији општине. Истовремено, она мора бити 

уклопљена у могућности финансијских, материјалних и људских ресурса, усклађена са 

политиком руралног развоја Општине, Републике, политиком руралног развоја ЕУ и 

сл. 

 

Значај оваквог стратешког документа, између осталог, огледа се у следећем: 

 

• Даје одговор како природне претпоставке, добар географски положај и друге 

предности општине преточити у високо продуктивну и конкурентну 

пољопривредну производњу, а за добро свих становника Општине (акивних 

пољопривредника, некомерцијалних пољопривредних газдинстава, 

предузетника и других); 

 

• Представља слику будућности руралне економије општине, како би она 

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

економија требало развијати и сл. Генерално, основни правци руралног развоја 

би требало да буду, пре свега, усмерени на стварање продуктивне 

пољопривредне производње, високе конкурентности на домаћем и страном 

тржишту, производње која је специјализована и фокусирана на захтеве тржишта. 

 

Доношењем Стратегије остварују се бројни циљеви на нивоу Општине и самих 

пољопривредних произвођача у области руралног развоја: 

 

• Општина и пољопривредни субјекти добијају основ (право) за конкурисање ка 

финансијским средствима буџета Републике, ЕУ (IPARD II) и других програма 

(Немачка организација за међународну сарадњу - GIZ, Светска банка), а за 

потребе реализације различитих пројеката у области одрживог руралног развоја. 

Примера ради, расположивим средствима из IPARD II фондова (Инструмент за 

претприступну помоћ руралном развоју), Општина и/или произвођачи 

(пољопривредници, предузетници, предузећа) неће моћи приступити уколико 

општина нема стратешки документ руралног развоја на својој територији; 

Стратегија даје основу за развој међуопштинске сарадње и јавно-приватних 

партнерских односа у области руралног развоја; 

 

• Тежи се успостављању равнотеже/баланса између економских интереса 

(економске исплативости пољопривреде, високе продуктивности, 

конкурентности, високе зараде пољопривредника и предузетника) и потреба 
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заштите животне средине и социјалне заштите становништва које живи у 

руралним подручјима. 

 
 

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ 
 

 

Израда Стратегије захтева комплексан приступ и истраживање, што се може 

обезбедити само тимским радом интердисциплинарног састава. Ток израде Стратегије 

одвијао се у више фаза, почев од организационих припрема, дефинисања задатака, 

успостављања одговарајуће сарадње на терену, усклађивања методолошких поступака 

и одређивања носилаца активности. 

 

Затим је следила фаза прикупљања и сређивања информационе основе у непосредној 

сарадњи са званичном статистиком, представницима локалне управе, анкетирање 

развојно оријентисаних газдинстава, привредних субјеката, сагледавање стратешких 

докумената локалне самоуправе и документа вишег ранга. На основу претходног, 

добијена је основа за детаљну анализу потенцијала и услова развоја руралног развоја у 

Општини. 

 

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

аналитичка техника која на систематској основи омогућава упоређивање снага и 

слабости са шансама и претњама у окружењу и представља оквир за спровођење 

стратешког планирања. 

 

3. ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ 
 

 

Принцип - партнерство. Један од основних принципа на којима треба да се заснива 

израда стратешког документа одрживог дугорочног развоја ЈЛС (на пример, стратегија 

одрживог социо економског развоја или руралног развоја и сл.) јесте принцип 

партнерства у њеном формулисању и имплементацији. То значи да би сви релевантни 

актери, као што су представници локалне самоуправе, њених структура, представници 

реалног сектора (предузећа, предузетници, породична пољопривредна газдинства), 

јавног сектора, цивилног сектора (пословна удружења, невладине организације), као и 

сви други актери - требало да буду укључени у процес креирања и формулисања таквог 

стратешког документа. 

 

На принципу партнерства одређене су радне групе за различите секторе које су узеле 

учешћа у оцени елемената анализе стања, као и оцени перспектива руралног развоја 

општине за наредни период. Сходно овом, може се рећи да је Стратегија документ 

заснован на општем консензусу о жељеним достигнућима руралног развоја Општине, из 

којег јасно произилазе обавезе, не само за општину и њене органе, него и за све субјекте 

унутар ове локалне самоуправе 
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Принцип - усклађеност са стратешким документима. Стратегија усклађена је са 

следећим стратешким документима: 

 

• Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014- 

2020. година (Службени гласник Републике Србије број 85/14); 

• Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја у обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике руралног развоја („Службени гласник 

РС“, број 23/15), као и „Приручник за програмирање буџетске подршке 

пољопривреди и руралном развоју у јединицама локалне самоуправе“ (Н. 

Боданов, А. Богуновић, 2015); 

• Законодавна документа у Републици Србији која се односе на улагања, порески 

систем, систем запошљавања, финансирања руралног развоја и сл.; 

• Стратегијом одрживог развоја општине Лапово 2017-2021 

 

Стратегија представља својеврстан спој обавеза свих учесника у процесу њеног 

доношења, а у правцу њене имплементације, праћења и контроле процеса реализације. 

 

4. МИСИЈА 
 

Основна мисија овог документа је дефинисање и предлог Стратегије развоја 

пољопривреде на подручју општине Лапово до 2025. године. 

 

Утврђивању предлога претходила је свеобухватна анализа услова и ограничења за 

развој пољопривреде, која је урађена применом савремених метода. Она представља 

основу за одређивање циљева Стратегије, на основу којих се дефинишу програми и 

пројекти, као и услови за њихову имплементацију, односно имплементацију Стратегије 

у целини. 

 

Мисија општине састоји се у: 

 

а) унапређењу и развоју основних функција инфраструктуре, које су неопходан услов 

не само за развој пољопривреде већ и за развој привреде у целини и квалитетнији 

живот људи у овом крају; 

 

б) материјалном (новчаном) подстицају реализације усвојених стратешких програма и 

пројеката. 

 

У складу са основним поимањима мисије, Стратегија треба да буде: 

 

а) компатибилна са окружењем, због тога што су препознати и уважени захтеви и 

могућности тржишта (унутрашњег, окружења и светског), економска политика државе 

Србије, као и конкурентна способност у односу на пољопривредну производњу земаља 

у окружењу; 

 

б) реална, јер одговара расположивим условима и природи посла у овој делатности;  

 

в) динстиктивна, због тога што има препознатљив имиџ 
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г) подобна, за формулисање циљева и програма, као и неопходних мера за њихово 

реализовање; 

 

д) инспиративна, јер инспирише пољопривреднике и предузетнике да реализују 

предложене програме и пројекте, и апелује на остале учеснике у њеној имплементацији 

(посебно надлежне органе општине и Републике) да испуне своје обавезе у стварању 

непходних услова за реализацију ове Стратегије. 

 

5. ВИЗИЈА 
 

Визија у својој суштини у овом документу значи виђење стања пољопривреде на овом 

подручју на крају временског периода за који се усваја Стратегија. 

 

• Развијена пољопривреда и прерада пољопривредних производа у складу са 

расположивим ресурсима, одрживим развојем, компаративним предностима 

подручја и европским стандардима квалитета, у којима произвођачи, односно 

предузетници и радници остварују зараду (доходак и профит) која их економски 

мотивише да се баве овим делатностима; 

 

• Савремено опремљене и уређене робне фарме у сточарству са мини погонима 

или занатским радионицама за прераду меса и млека, као и плантаже воћа и 

винограда; 

 

• Више палета прехрамбених производа (специјалитета овог краја) са заштићеним 

географским пореклом и оригиналним брендовима који задовољавају захтеве 

најпробирљивијих потрошача из најразвијенијих земаља света; 

 

• Мотивисана локална заједница (општина), јер се реализацијом Стратегије 

покрећу и друге привредне делатности и повећава доходак (укупно и по 

становнику). 

 

6. ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 
 
 

Стратегија има три основна циља: 

 

(1) Повећање обима и економских резултата у пољопривредној производњи и преради 

пољопривредних производа; 

(2) Доминирајућу натуралну пољопривредну производњу претежним делом 

трансформисати у робну; 

(3) Ублажити негативне демографске тенденције у руралним деловима општине. 

 

Посебни циљеви 
 

Састоје се у: 

 

1) Дефинисању праваца развоја, програма и пројеката у: 

 

(1) сточарској производњи, 

(2) биљној производњи, 

 

(3) алтернативним и другим гранама пољопривреде, 
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(4) преради пољопривредних производа; 

 
2) Дефинисању услова за реализацију Стратегије. 

 

 

7. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

7.1.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. 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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7.2. 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. 
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Инундациона раван Велике Мораве, 

ширине 3 - 4 км, просечне висине 105 м, 

захвата источни део општине. Лаповско 

ниско подбрђе, као крајњи изданак 

планине Рудник, у многоме 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 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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. 
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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. 

 

7.5. 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) 
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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 ч/дан 

- Последњи пролећни мразеви – месец: април 

- Први јесењи мразеви – месец: октобар 

- Дебљина снежног покривача: 8цм 

- 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 
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7.6. 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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7.7. 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. 

7.8. 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. 

7.9. 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 

7.10. 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. 
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С обзиром да стални мониторинга квалитета ваздуха није успостављен, процена стања 

његовог квалтета може се приказати на основу присутних емитената загађујућих 

материја, њиховог размештаја, капацитеата на територији општине и ближе околине. 

Од потенцијалних загађивача ваздуха на подручју Лапова, пре свега треба издвојити 

друмски и железнички саобраћај као и индивидуална ложишта. Територијом Лапова 

пролази деоница ауто-пута Београд - Ниш (Е-75), затим магистрална, двоколосечна 

пруга међународног карактера Београд - Ниш, железничка пруга Лапово - Крагујевац, а 

на овој територији је лоциран и железнички чвор Лапово. Наглашено саобраћајно 

оптерећење инфраструктурних система знатно утиче на квалитет ваздуха. Позитивна 

активност тумачена и као једна од мера предузетих зарад побољшања квалитета 

ваздуха је гасификација општине који се већ спроводи. 

7.11. 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. 

7.12. 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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7.13. 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 ха 

93 а и налази се на територији општине Лапово. Компанија А.С.А. Еко огранак Лапово, 

руководи новоизграђеном депонијом и преносом искуства и знања обезбеђује да 

депонија служи општинама у наредних 25 година. 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 22 

 

 

 

 

 

 

  

8. АНАЛИЗА СТАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЛАПОВУ 

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. 

 

 

 

 

8.1Ресурси - Пољопривредна површина 
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Укупна пољопривредна површина општине Лапово износи 4.535 хектара. Од ове површине, 

98,7% налази се у приватном власништву. У структури пољопривредног земљишта општине 

најдоминатније су оранице и баште које покривају 1798 хектара, односно 92,2% укупне 

коришћене пољопривредне површине. Под воћњацима и виноградима је око 86 хектара, 

односно 4,4%, док је под повртним културама свега 9 хектара, односно 0,46% од укупно 

коришћеног земљишта. Индустријског биља, према званичним статистичким подацима, нема 

на територији општине Лапово 

 

8.2. Пољопривредна газдинства 
Регистрована пољопривредна домаћинства у општини 
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Према подацима Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде на 

територији општине Лапово, почетком 2011. године, било је регистровано 240 активних 

пољопривредних газдинстава, да би се током наредних година тај број константно 

повећавао. На почетку 2015 године, број активних регистрованих пољопривредних 

газдинстава повећао на 350. Пољопривредни произвођачи се  одлучују за регистрацију 

својих газдинстава, пре свега ради остваривања права на подршку сточарској 

производњи, махом говедарству и воћарству. Видови подршке огледају се у 

остваривању права на премију за млеко, добијању регреса за квалитетна приплодна 

грла (првотелке), подстицајима за 

набавку товне јунади и подизању 

вишегодишњих засада. Треба напоменути да 

је регистрација пољопривредних газдинстава 

постала израженија од 2006. године, те и да 

се јавила као последица логистичке подршке 

локалне самоуправе у промовисању 

предности регистрације. Један од разлога 

регистрације била је и могућност  

аплицирања за кредитна средства 

Министартсва пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

 

8.3. Пољопривредно становништво 
Однос урбаног и руралног становништва по попису из 2011. године 

 

 

Општина Лапово има Лапово варош и Лапово село, при чему се доминантан део 

становништва налази у Лапово вароши и то у проценту од 94%, док је незнатан број 

становника у руралним областима општине. 

 

8.4. Пољопривредна производња - Ратарство 
 

Производња жита је најзаступљенији вид примарне ратарске производње у општини Лапово, 

што говори о скромним економским могућностима фармера и недостатку обртног капиталу. 

Кукуруз најбоље успева у алувијалним равнима река, Велике Мораве, Раче и Лепенице, 

пшеница на оцедитијим теренима. Повољни климатски и земљишни услови су довели до 

значајне производње кукуруза и пшенице која је утицала у великој мери и на развој 

сточарства на територији општине Лапово. Ратарска производња опредељена је минималним 

улагањима и производњом жита за сопствене потребе. Ретки су примери примене потпуних 

агротехничких мера, али су исто тако и потврда да се њиховом применом могу постићи 

веома високи приноси 
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У структури ратарских култура у односу на укупне засејане површине доминирају 

кукуруз за зрно (46.28%) и пшеница (42.63%), док се јечам и овас сеју на знатно мањим 

површинама. Јечам заузима 7.85% а овас 2.48% од укупних засејаних површина ратарским 

културама. Раж је у 2012. години засејало само неколико газдинстава на укупној површини 

од око 6 ха, док остала жита зузимају 0.34% површина под ратарским културама 

 

 

 

8.5 Производња пшенице 

Пшеница се гаји на површини од око 450 хектара. Просечни приноси су 

изузетно нестабилни, али се може рећи да је просечан принос  пшенице  на 

десетогодишњем нивоу негде око 4 т/ха. 
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8.6. Производња кукуруза 
Кукуруз се гаји на површини од око 1.000 хектара. Просечни приноси варирају, зависно 

од агротрхнике и климатских прилика али се може рећи да је просечан принос зрна 

кукуруза око 7 т/ха. 
 

  

 

 

8.7. Производња крмног биља 

 

Приноси крмног биља на територији општине у 2013. години 
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Производња крмног биља учествује са приближно 324 хектарa укупних засејаних 

површина. структури коришћених пољопривредних површина, а по заступљености је 

на другом месту, после жита. Ова производња пре свега директно зависи од стања и 

потреба сточног фонда. Детелина је најзаступљенија по количини производње која 

учествује са 70,83%, луцерка има принос од 525 т или 22,46% учешћа у укупној 

производњи крмног биља. Ливаде и пашњаци заједно имају посебан значај у овом виду 

производње и заступљени су са укупно 157 т приноса сена. 

 

 

 

8.8. Програм производње кукуруза и крмног биља 
 

У планском периоду највећи део биљне 

производње биће у функцији развоја 

сточарства као приоритетне гране 

пољопривреде на подручју општине . У том 

циљу највеће површине ораница планирају 

се за производњу крмног биља и кукуруза. 

 

Површине под кукурузом задржаће се на 

постојећем нивоу док ће се значајније 

повећати сетва луцерке, црвене детелине као и мешавина трава и легуминоза. Такође, 

предлаже се масовније увођење у производњу и других крмних култура (купусњаче, 

корењаче и др). 

 

У истом периоду планира се значајније повећање приноса (по јединици површине и 

укупно) кукуруза и осталог крмног биља, што се може постићи унапређењем 

технологије производње и повећаним улагањима. У том циљу предлажу се следеће 

мере: 

• стварање услова за заливање значајнијих површина пољопривредног земљишта 

• правилна примена плодореда, ради очувања производне вредности земљишта и 

смањења бројности земљишних патогена 
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• рационално ђубрење са органским и минералним ђубривима у 

складу са плодношћу земљишта и захтевима биљака за 

оптимални принос; 

• примена адекватне основне обраде земљишта, предсетвене 

припреме и поштовања оптималних рокова сетве; 

• ефикаснија заштита усева од болести штеточина и корова; 

• благовремена жетва и квалитетно складиштење. 

 

8.9. Повртарство 
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 На плодним алувијалним равнима у долинама Велике Мораве, Лепенице и Раче 

владају повољни услови за развој повртарства, али су, на жалост, недовољно 

искоришћени, те се овај облик производње одвија на тек 0,4% коришћеног 

пољопривредног земљишта. 

Производња повртарских култура се 

најчешће одвија за подмиривање 

сопствених потреба. Присутна је, 

међутим, производња поврћа 

намењеног тржишту која се одвија у 

заштићеном простору - 

пластеницима.Најзначајније врсте 

повртарских култура које се гаје 

на територији општине јесу кромпир, купус, пасуљ, лук, парадајз. Површине под 

повртарским културама налазе се углавном око кућа и релативно су мале - до 5 ари. 

Извесне површине налазе се поред поменутих река и на њима доминира узгајање купуса, 

пре свега због олакшаног наводњавања. Кромпир је најзаступљенија повртарска култура 
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на пољопривредној површини општине Лапово. Увидом у приложене податке о 

приносу, можемо констатовати уједначеност приноса током посматраног периода 

изузев неколико година када је због повољних климатских услова принос био нешто 

виши од просечног приноса. Производња пасуља у овом периоду бележи пораст 

укупног приноса изузев периода од 2007. до 2009. године када се уочава пад у приносу 

ове повртарске културе. У периоду од 2010 – 2012. године је и највећи принос пасуља и 

креће се од 70 тона 2010.године до 79 тона у 2011.години. У 2013. години је уочен 

значајан пад у производњи ове повртарске културе. 

Број газдинстава према величини површине под воћем и бобичастим воћем, према попису 

из 2012 

 

 

8.10. Стратегија развоја воћарства и виноградарства 
 

Стратешки значај воћарства и виноградарства за подручје општине опредељују две 

групе чинилаца: 

 

а) релативно повољни агроеколошки и други услови за гајење и висока коњуктура 

појединих врста воћа и грожђа на унутрашњем и светском тржишту; 

 

б) вишегодишња искуства из више региона Републике Србије указују да је производња 

воћа и грожђа (у повољним агроеколошким условима) рентабилнија у односу на друге 

гране и линије пољопривредне производње. 

 

Стратегија развоја воћарства и виноградарства на подручју општине Лапово се састоји 

у: 

• променама структуре воћних засада (у погледу врста воћа и грожђа, 

сортимента,система и интензивности гајења); 

• унапређењу технологије гајења и прераде воћа и грожђа; 

• побољшању квалитета свежег воћа и грожђа и њихових производа у складу са 

домаћим и светским стандардима; 

• изградњи савремених капацитета за складиштење и прераду воћа и грожђа; 

•     освајању позиција у пласману воћа и грожђа на унутрашњем и светском тржишту 

као основног услова за реализацију стратешких циљева 
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Стратешки значај у смислу овог документа имају: 

 

(1) Програм за подизање нових засада и унапређење технологија производње 

коштичавог воћа (шљива и вишња); 

(2) Програм   за   подизање   савремених   засада   јагодастог   воћа   (јагода, купина, 

високожбунаста боровница); 

(3) Програм за обнављање засада и унапређење технологије производње јабуке и 

других врста јабучастог воћа; 

(4) Програм подизања засада језграстог воћа; 

(5) Програм за обнављање засада винограда и повећање производње грожђа. 

 

Остале воћне врсте које се гаје на овом подручју (крушка, бресква, кајсија, малина, 

шипурак) имају неоспоран економски значај, као допуна асортимана воћа за извоз, 

потрошњу у оквиру домаћинства и продају на локалном тржишту. 

 

8.11. Воћарство 
 

На издашној територији општине Лапово, пре свега на њеним брежуљкастим деловима, 

постоје повољни услови за гајење воћа. Гаје се готово све врсте континенталног средње 

европског воћа. У структури пољопривредног земљишта општине воћњаци учествују 

са 4,4%. 
 

 

 

 

На територији општине Лапово, према попису регистрованих пољопривредних  

газдинстава из 2012. године, постојало је 66 хектара различитог сортимента воћа. У 

последње 4 године, до првог квартала 2017. године засади под воћем су увећани за 35 

хектара, што представља повећање за око 55% за четири године. На територији општине 

формирано је удружење воћара “Црвени брег” чији чланови поседују 35 хектара под 

различитим воћним врстама, уз планирано проширење засада до краја године. Од воћних 

врста, најзаступљеније су крушке, шљиве и трешње а нешто мању површину заузимају 

малине, нектарине и остале воћне културе 
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Просечан принос јабуке по стаблу варира од године до године што указује на 

недостатак савремених засада и примену савремене технологије и агротехнике. 

Недостатак финансијских средстава за осавремењавање производње и недостатак 

складишних капацитета у великој мери утиче на подизање нових засада и озбиљнију 

производњу јабуке. До 2006. године просечан принос јабуке по стаблу је био на 

изузетно ниском нивоу, док се од 2006. године уочава приментан пораст просечног 

рода јабуке захваљујући савременом 

сортименту и примени агротехнике у пуном 

обиму. У 2013. години на 3700 стабала 

јабуке добијен је принос од 70 тона. 

Приметан је и пад у броју стабала јабуке са 

6600 у 2010. години на само 3700 стабала у 

2013. години, где се уочава пад од готово 

30.5%. Од 2013. године започео је тренд у 

порасту броја стабала захваљујући мерама 

локалне самоуправе кроз доделу садног 

материјала воћарима општине Лапово. 

 

Од воћарских култура узгајаних на територији општине, култура шљиве заузима 

водеће место. Шљива се углавном гаји у уређеним шљиварима, док су остале воћарске 

културе засађене расуто. Од сорти шљива најзаступљеније су “црвена ранка” и 

“пожегача”. Ова култура се већином користи за производњу ракије, а мање за друге 

видове прераде. Увидом у расположиве статистичке податке може се констатовати 

повећање укупне производње културе шљиве током посматраног периода. Један од 

разлога вишегодишњег стагнирања до 2012. године и напуштања традиционалне воћарске 

производње је немогућност пласмана производа услед непостојања хладњача и капацитета 

за прераду воћа. Са друге стране, ни постојеће тржиште садног материјала не испуњава 

високе захтеве савремене, интензтивне воћарске производње 
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 Просечан принос шљиве је у 2013. години био 26 кг по стаблу, а најмање у 2001. 

години када је просечан принос достигао 5.6 кг по стаблу. У посматраном периоду 

уочавају се велике осцилације у просечном приносу шљиве. До 2006. године просечни 

приноси су били изузетно мали, док је у наредним годинама просечан принос знатно се 

побољшао. Да би се у наредном периоду избегли ови негативни трендови и појаве 

потребно је спровести низ едукација воћара са територије општине, осавремењавање 

механизације, увођење нових технологија и нових сортимената. Укупан број стабала 

шљиве је до 2013. године био у знатном паду у односу на 2000. годину 

За унапређење воћарске производње 

неопходна јеи обнова засада новим, 

савременим сортиментом и интензивирање 

примене агротехничких мера. Могући правац 

диверсификације и развоја воћарства 

представља инвестирање у производњу 

јагодастог воћа (јагоде, малине и купине) и 

трешње, у новим, модерним засадима или 

заштићеном простору како би се искористиле 

предности ране производње и високе тржишне 

вредности. 

 
8.12. Виноградарство 

 

Број газдинстава и површина према величини површине под виноградима 
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Виноградарство општине Лапово није развијено на интензиван ниво. Укупно 198 

газдинстава има 20 хектара под виноградима, што показује да је просечна површина 

винограда око 10 ари. На теритоији општине не постоји нити једно домаћинство које 

има површину под виноградима изнад 50 ари. 

 

8.13. Сточарство - Стратегија 

Основни стратешки циљеви у сточарству на подручју општине састоје се у: 

а) заустављању негативног тренда у кретању бројног стања основних врста стоке, 

б) повећању обима производње (по грлу и укупно) и побољшању квалитета производа. 

То ће се реализовати применом више мера, од којих су најзначајније: 

(1)  Побољшање расног састава стоке: 

а) селекцијом, 

б) уматичењем, 

в) одгајивањем квалитетних приплодних грла на локалним фармама; 

г) по потреби увозом високо продуктивних грла. (стеоне јунице, приплодне козе и 

јарчеви, овнови млечних раса оваца). 

(2)  Побољшање технологије гајења и здравствене заштите стоке, 

(3)  Подизање више савремених породичних робних фарми основних врста и 

 категорија стоке. У ту сврху првенствено користити већ постојеће напуштене објекте, 

уз нужно инвестирање у адаптацију постојећих грађевинских објеката и уградњу 

савремене технолошке опреме. 

Основне претпоставке за реализацију пројектованих циљева су: 

(1) Повећање производње квалитетне сточне кабасте и концентроване хране (укупно и 

по јединици површине земљишта), како на ораничним површинама тако и на 

природним ливадама и пашњацима. Зато се предлаже измена структуре коришћења 

ораничних површина у правцу већег учешћа крмног биља и појединих врста жита. 

(тритикале и кукуруз) уз смањење површина под пшеницом. 

(2) Обезбеђење потребних финансијских средстава за инвестициона улагања. 

Могући извори финансирања пројекта су: 

(1) Предузетници и пољопривредна газдинства (односно потенцијални инвеститори) из 

сопствених средстава; 

(2) Република Србија из буџетских средстава која се сваке године наменски издвајају за 

финансирање стратешких програма и пројеката из области аграра (премије, регреси за 

приплодна грла, други подстицаји, регресирање камата на кредите, регресирање 

осигурања домаћих животиња и др.); 
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(3) Буџет општине 

(4) Кланице, млекаре и други капацитети за прераду сточарских производа; 

(5) Пословне банке (из земље и иностранства); 

(6) Међународне организације (државне и невладине) које у циљу ревитализације 

региона Балкана финансирају изградњу објеката комуналне и друге инфраструктуре у 

руралним крајевима, развој малих и средњих предузећа као и специјализованих облика 

удруживања у аграру на основама тржишне привреде. 

 

 

8.14. Робне фарме у сточарству 
 

Од линија сточарске производње за подручје општине стратешки значај имају 

говедарство, овчарство и козарство. Остале линије производње (свињарство и 

живинарство) немају стратешки значај али имају неспоран економски значај за свако 

појединачно газдинство, који се огледа у: 

 

• потпунијем и рационалнијем коришћењу расположивих ресурса, 

• повећању укупног дохотка домаћинства (газдинства), 

• обогаћивању понуда сточарских производа, 

• диверзификацији производње на газдинству. 

 

У организационо технолошком погледу 

предлажу се специјализоване робне фарме 

по врстама и категоријама стоке, а у 

погледу власништва и капацитета 

породичне мини фарме. 

 

Традиционално, територија општине 

Лапово је одувек била позната по 

сточарској производњи, пре свега музних 

крава, товних јунади и свиња. Веома 

погодни природни услови омогућили су да се сточарством бави највећи број 

пољопривредних газдинстава. Предност је пре свега у постојању квалитетног 

земљишта за производњу сточне хране, а и доброг расног састава сточног фонда. 

Последњих година највећи проблем представља тржиште и цене сточарских производа, 

па су за пласман сточари препуштени сами себи. 

У Лапову ради фарма која поседује 250 музних грла говеда сименталске расе,и око 50 

високо стеоних јуница,као и 50 женских телади сименталске расе, увежених из 

Аустрије и Немачке, и из сопствене производње.Капацитет фарме је 600 музних грла, и 

у плану је његово потпуно попуњавање. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине гаји се 

укупно 661 говеда готово искључуиво сименталске расе, од тога 367 крава, 2849 свиња 

претежно мелеза јоркшир, ландрас и пиетрен расе, 1181 грло оваца махом виртемберг  и 

ил' де франс расе, 427 грла коза, 34 коња, и 1127 кошница пчела. 
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Говедарска производња је комбинованог карактера, већи проценат је производња 

млека, а мањи меса, а свињарска у производњи меса. 

 
9. АЛТЕРНАТИВНЕ И ДРУГЕ ГРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
У дугорочној стратегији алтернативне гране пољопривреде добијају значајно место 

због више разлога, од којих су посебно истичу: 

 

(1) раст тражње хране у свету је бржи у односу на раст производње у конвенционалној 

пољопривреди; 

(2) у овим гранама се постижу бољи економски резултати у односу на већину грана и 

линија производње у конвенционалној пољопривреди, 

(3) на подручју општине постоје повољни природни услови за развој појединих 

алтернативних грана и линија производње. 

 

Од више познатих алтернативних грана пољопривреде за овај крај посебан значај има 

пчеларство. 

 

Програм за унапређење пчеларства на подручју општине, којим ће се предложити 

следеће мере: 

 

(1) Повећање броја пчелињих друштава за око 2.000; 

(2) Заштита природних станишта пчела; 

(3) Регистрација пчелињака; 

(4) Ефикаснија здравствена заштита пчела; 

(5) Организација производње биомеда; 

(6) Организација дораде, паковања и и продаје пчелињих производа; 

(7) Организовање пошумљавања и засејавања голети, еродираних површина и на 

други начин оштећених земљишта вишегодишњим медоносним и лековитим биљем. 

(8) Увођење у производњу хељде. 

 

Услови за реализацију програма: 
 

(1) Организација пчелара у специјализована удружења и њихова перманентна 

едукација по свим значајним питањима савременог гајења и заштите пчела; 

(2) Финансијска помоћ удружењима пчелара или обезбеђење повољнијих кредита за 

развој пчеларства. 

 

Поред пчеларства из области алтернативне пољопривреде, за одређене делове подручја 

могу бити у економском погледу интересантни и следећи пројекти: 

 

(1) Изградња мини фарми за гајење неких врста дивљачи које су карактеристичне за 

ово подручје (перната дивљач, срнећа дивљач и др.); 

(2) Гајење јестивих гљива (шампињона) и организован откуп, дорада складиштење и 

припрема за извоз самониклих јестивих гљива са којима су богате шуме овог краја; 

(3)Подизање више рибњака пастрмке (у оквиру домаћинства као допунски извор 

прихода или угоститељских објеката), као и шаранских рибњака. 
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10. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА (БИЉНА И СТОЧАРСКА) 
И СТАНДАРДИЗАЦИЈА АУТОХТОНИХ ПРОИЗВОДА СА 
ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ 

 

У циљу реализације овог сегмента Стратегије неопходно је да се ураде и реализују 

следећи пројекти: 

(1) Пројекат биљне производње у органском поступку (воћа, поврћа, житарица, крмног 

биља и др.); 

(2) Пројекат сточарске производње у органском поступку; 

(3) Пројекат прераде пољопривредних производа у органском поступку; 

(4) Пројекат за цертификовање и увођење производа конвенционалне пољопривреде у 

органске на бројним локалитетима овог краја који за исту практично испуњавају све 

услове; 

(5) Пројекти за развој робних марки и заштиту географског порекла појединих 

специфичних производа овог краја; 

(6) Пројекти за увођење стандарда квалитета према европским критеријумима 

(HACCP, Global-Gap и других који се у току реализације ове Стратегије усвоје); 

(7) Пројекат едукације произвођача за органску производњу у пољопривреди. 

 

Средства за израду пројеката и едукацију произвођача за органску пољопривреду могу 

се обезбедити из више различитих извора: буџет општине, донације, удружења и др. 

 

Напомене: 
(1) Већина производа алтернативних грана пољопривреде може испунити стандарде 

квалитета органске пољопривреде. 

(2) У наведеним пројектима одредиће се и локације које испуњавају услове за одређене 

линије органске производње. 

 

Укупно посматрано, оваква производња се може организовати на значајним 

површинама у Лапову. 

 

11. SWOT АНАЛИЗА – ПОЉОПРИВРЕДА ЛАПОВА 

SWOT анализа (интерна и екстерна самопроцена локална заједнице) је методолошки 

алат, коришћен у циљу одређивања конкурентске позиције локалне заједнице. 

Представљао је основни инпут за дефинисање стратешких циљева и то, пре свега, део 

анализе који се односи на слабости. Наиме, евидентиране слабости служе као основа за 

квалитетно планирање развоја, тако што ће дефинисани стратешки циљеви указивати 

на потребу и начин елиминисања тих слабости. 

Практичност и веома широку применљивост ове анализе обезбеђује јој њена 

једноставност представљена матрицом 2 x 2, у којој се налазе и четири саставна 

елемента SWOT анализе: снаге, слабости, шансе и претње. Снаге и слабости су интерни 

елементи на које једна локална заједница може да утиче, док шансе и претње 

представљају екстерне елементе, односно факторе из спољашности на које не може да 

утиче. 

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

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

који треба неутралисати. 
 

 

Снаге Слабости 

- Квалитетно пољопривредно земљиште 

- Површина пољопривредног земљишта је 

велика у односу на површину општине 

- Близина главних путних праваца 

- Повољни климатски услови 

- Близина великих речних водотокова 

- Потенцијал за развој сточарства 

- Природни услови за развој воћарства и 

виноградарства 

- Потенцијал за развој пчеларства 

-Удружење пчелара је добро организовано 

Удружење воћара и виноградара „Црвени 

брег“ 

- Константан раст броја РПГ 

- Велика предузећа у области аграра 

(Млекара Куч) 

- Квалитетан расни састав у сточарству 

- Не постоје прерадни и складишни 

капацитети 

- Демографска структура 

- Не постоје откупна места за 

пољопривредне производе 

- Не постоји пољопривредна задруга 

- Недовољна едукација пољопривредника 

о производњи и преради 

- Уситњене пољопривредне парцеле 

- Комасација није спроведена 

- Застарела механизација 

- Мали број младих пољопривредника 

- Мали број руралног становништва (око 5 

%) 

- Неодвољно развијена диверсификација 

- Лоши атарски путеви 

- Недовољно развијена свест локалног 

становништва о значају чувања и 

одржавања атарских путева 

- Не постоји систем за наводњавање 

- Недовољно стручних младих кадрова 

- Недовољна подршка ЛС у набавци 

основног стада 

- Неразвијен рурални туризам 

- Недостатак програма у складу са 

реалним потребама локалног 

становништва 

- Недовољна примена агротехничких мера 

- Недовољна примена савремених 

технологија 
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Шансе Претње 

- Стране инвестиције у региону 

- ИПАРД фондови 

- Отворено тржиште ЕУ 

- Национални фондови 

- Постојећи прерађивачки капацитети у 

региону 

- Пораста тражње за пчеларским 

производима 

- Неповољан паритет цена за 

пољопривредну производњу 

- Ниске субвенције за пољопривредно 

земљиште 

- Ниске откупне цене млека на 

националном нивоу 

- Увоз пољопривредних производа 

- Ниске цене пољопривредних производа 

- Отворено тржиште ЕУ 

12. СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 2017-2021 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово за период 2017-2021. године (у даљем 

тексту Стратегија) је општи стратешки план развоја општине Лапово који даје 

смернице и подстицаје за будући развој. Она дефинише одрживи развој као циљно 

оријентисан, дугорочан, свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте 

живота (економски, социјални, еколошки и институционални). Стратегија је 

оријентисана на стварање одрживог модела који на квалитетан начин задовољава 

друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено елиминише, или 

значајно умањује, утицаје који представљају претњу или штету по животну средину и 

природне ресурсе. 

Израда документа званично је отпочела 31.10.2016. године доношењем Одлуке о 

приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Лапово, број 020-167/16-I-04. 

Стратегија је израђена коришћењем партиципативног приступа који подразумева да се 

у процес укључе све заинтересоване стране. Укључењем шире заједнице (јавног, 

приватног и НВО сектора) обезбеђује се побољшање квалитета донесених одлука, 

одоговорност за имплементацију се повећава, омогућава се колективно власништво над 

проблемима и резултатима и омогућава се формирање будућих партнерстава у 

имплементацији пројеката. 

Стратешки документ се односи на период 2017 - 2021. године, током ког ће се, путем 

усвојене листе пројеката, стимулисати позитивне промене у општини. Представља 

кровни документ за све остале усвојене секторске стратегије. 

Кључни моменат у процесу израде Стратегије одрживог развоја општине Лапово је 

преузимање одговорности за спровођење процеса или власништво над процесом. С 

обзиром да је локална самоуправа општине Лапово „менаџер“ своје територије, и као 

таква има кључну улогу у омогућавању одрживог развоја, самим тим је и одговорна за 

израду и имплементацију стратешког документа. 
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Стратегија одрживог развоја општине Лапово је усаглашена са националним 

стратешким оквирима и правцима развоја, а с друге стране даје смернице за развој 

секторских стратегија као и индикаторе за детаљније планове. 

Стратегија одрживог развоја Републике Србије представља кровни документ са којим 

треба да буду усклађене све локалне стратегије одрживог развоја на територији 

Републике Србије. 

У Националној стратегији идентификовани су следећи приоритети: 

• Приоритет 1. Чланство у Европској унији 

• Приоритет 2. Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски 

раст 

• Приоритет 3. Развој људских ресурса и повећање запослености 

• Приоритет 4. Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој 

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

природних ресурса 

Визија и циљеви стратегије одрживог развоја општине Лапово су усаглашени са 

приоритетима Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије где ће се, 

кроз спроведене активности на локалном нивоу, допринети реализацији дефинисаних 

приоритета. 

Сви елементи развоја морају бити компатибилни са општеприхваћеним начелима 

развоја, наведеним у Националној стратегији. 

Спона између националног и локалног нивоа стратешког размишљања и  деловања јесте 

регионални ниво, односно актуелна регионална стратегија – Регионална стратегија 

одрживог развоја Шумедије и Поморавља за период 2011-2021, која је базирана на већ 

утврђеним приоритетним правцима развоја преузетим из Националног стратешког 

документа и интегрисаних у претходни стратешки документ општине Лапово, а 

истовремено је у корелацији са приоритетима развоја локалних стратегија 
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13. ПЛАН РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

На основу документа који носи назив Стратегија одрживог развоја општине Лапово 

2017-2021 
 

Развојна приоритетна 

област 

Стретешки циљ Оперативни циљ Пројекти 

Обезбеђење повољне 

климе за развој 

пољопривреде 

1.3.Унапредити 

 прима

рну пољопривредну 

производњу кроз 

подршку и стварање 

инфраструктурних 

услова за јачање

 конку

рентности 

пољопривредних 

произвођача 

1.3.1. До 2021. године 

повећати површине 

под воћарским 

културама за 

минимум 50% кроз подршку 

пољопривредницима у подизању нових засада 

1) Набавка 

сертификованог садног 

материјала коштичавог 

воћа 

2) Набавка 

сертификованог садног 

материјала јабучастог воћа 

3) Набавка 

сертификованог садног 

материјала јагодастог воћа 

  1.3.2. До 2021. године 

унапредити сектор 

сточарства кроз 

повећање 

бројности и квалитета 

сточног фонда за 

минимум 30% у 

односу на постојеће 

стање 

1) Побољшање расног 

састава и бројности грла 

говеда 

2) Побољшање расног 

састава и бројности грла 

оваца 

  1.3.3. Унапредити 

сектор пчеларства 

кроз повећање броја 

кошница за минимим 

60% до краја 2021. 

године кроз 

константну стручну, финансијску и техничку подршку удружењу пчелара и осталим газдинствима која се баве пчеларством 

1) Изградња етно куће меда 

2) Шумадијски мед 
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  1.3.4. Унапредити 

знања 

пољопривредних 

произвођача кроз 

организовање 

минимум 30 едукација 

из различитих области 

руралне економије до 

краја 2021. године 

1) Едукација 

пољопривредника за 

производњу поврћа у 

пластеницима 

2) Посете сајмова пољопривреде 

3) Развој удружења воћара и 

виноградара “Црвени брег” 

  1.3.5. Унапредити 

руралну 

инфраструктуру од 

значаја за развој 

пољопривреде кроз 

изградњу нових и 

одржавање постојећих 

атарских путева у 

дужини од минимум 

20 км до краја 2021. 

године 

1) Реконструкција

 пољских путева на 

територији општине Лапово – 

ПРВА ФАЗА 

2) Реконструкција

 пољских путева на 

територији општине Лапово – 

ДРУГА ФАЗА 

 1.4. Унапредити 

прерађивачке и 

складишне капацитете 

на територији општине 

Лапово 

1.4.1. Повећати 

прерадне капацитете 

кроз изградњу 

минимум 2 сушаре 

или других прерадних 

објеката до краја 2021. 

године 

1) Изградња сушаре 

2)Набавка система за 

калибрацију воћа 

  1.4.2. Унапредити 

продајне и складишне 

капацитете кроз 

изградњу

 мини

мум 2 

складишна и 1 продајног објекта до краја 2021. године 

1)Мини хладњаче

 за складиштење 

воћа 1. фаза 2)Мини хладњаче 

за 

складиштење воћа 2.фаза 
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14. ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
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15. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

План имплементације стратегије садржи подмере које се односе на читав петогодишњи 

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 развоја пољопривреде 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 пољопривреду 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 је пољопривреда 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 стања пољопривреде, 

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 пољопривредне политике дужни су да сарађују у 

спровођењу те политике и одреде контакт особу за пољопривреду. Kонтакт особа за 

пољопривреду координира активности, планира, спроводи и врши евалуацију Стратегије. 

 

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. Потребно је да постоји и адекватан годишњи извештај 
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190. 

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 
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О  УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ) У ОПШТИНИ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

              Усваја се Стратегија развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у 

општини Лапово за период од 2020. до 2023. године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стратегије развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ) 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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191. 
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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: Стратегија развоја ИКТ у општини 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 

 

Информационо - комуникационе технологије су током само једне људске генерације 

револуционарно промениле начин живота, учења, рада и забаве. ИКТ све дубље 

трансформишу начин интеракције људи, предузећа и јавних институција. Укупне промене 

у свим аспектима друштва које су омогућене применом ИКТ чине развој информационог 

друштва. 

 

Успешан развој информационог друштва захтева одговарајући степен знања и вештина 

како код стручњака разних професија тако и код свих грађана. Поред повећања потребе за 

вештинама у вези примене ИКТ, Интернет је променио начин ширења знања и 

информација у свим областима. 

 

Концепт е‐управе предвиђа интерактивне  електронске  услуге  прилагођене  потребама 

грађана и привреде, које су  интегрисане  на  свим  нивоима  јавног  сектора. 

 

Захваљујући ИКТ која омогућава потпуну аутоматизацију административних процедур а  

и  интеграцију  географски дистрибуираних  органа,  грађани могу да  задовоље своје 

потребе подносећи своје захтеве са једног места (нпр.  интернет  портал е‐управе),  без  

обзира  на  број  различитих  органа  који  учествују  у  поступку  обраде захтева.  Осим 

тога  грађани  могу  у  сваком  тренутку  да  добију  информацију о тренутној фази у којој 

се налазе њихови захтеви. 

 

На тај  начин,  е‐управа  обезбеђује  ефикасније,  транспарентније  и  одговорније  јавне 

службе које су прилагођене потребама грађана и привреде. 

 

Представљена визија е‐управе је прилично далеко од данашње ситуације у 

државној управи Републике Србије и захтева додатни напор да би се остварила и постала 

саставни део свакодневне праксе 
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1. ДЕФИНИСАЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ) 

Појам информација представља стимуланс који има неко значење за некога ко прима ту 

информацију. Информација која уђе у рачунар је податак. Након уношења, форматирања 

или обраде друге врсте и штампања, излазни податак поново постаје информација. Када се 

информација уобличи и користи за разумевање и схватање неких радњи, она представља 

знање. 
 

Информација је мера неизвесности: што је мање очекивана, количина информације је 

већа. Информација је данас основа за доношење одлука, има своју цену и важан је ресурс. 
 

Информационе технологије су научна дисциплина која се јавља крајем прошлог века, са 

преласком друштва из индустријског у информатичко доба. Изузетно се брзо развија и 

шири њена употреба, са непрекидним појављивањем нових технологија. Има  огроман 

утицај на људско друштво у свим аспектима. 

 

Тешко је дати праву дефиницију шта су информационе технологије, али можемо рећи да 

информационе технологије обухватају све облике технологија које се користе за 

креирање, чување и размену информација у различитим видовима (пословни подаци, 

говор, звук, слике, мултимедија и др.) 

 

Информационе технологије се од стране Америчке асоцијације за информационе 

технологије дефинишу као „изучавање, дизајн, развој, имплементација и подршка или 

управљање рачунарским информационим системима, софтверским апликацијама и 

хардвером“. Информационе технологије користе рачунаре и рачунарске програме за 

безбедну конверзију, складиштење, заштиту, обраду, пренос и претраживање 

информација. 

 

Конверзија података подразумева претварање рачунарских података из једног у други 

облик, на пример, претварање текст фајла из једног у други кодни облик. Складиштење 

података представља смештање података на одређени медијум ради памћења и/или 

обраде. Заштита података подразумева средства за заштиту података од оштећења и 

контролу њиховом приступу. Обрада података је било који рачунарски процес којим се 

конвертују подаци у информације или знање. Пренос података се често врши са једног 

места на друго. Претраживање информација данас је све заступљеније, олакшава приступ 

жељеним информацијама у документима, тражење докумената, претраживање у базама 

података, на веб-у, итд. 

 

Термин информационе технологије често обухвата и знатно шире поље области 

технологије. Све оне активности којима се ИТ професионалци баве, од инсталације 

апликативних програма до пројектовања сложених рачунарских система. Неке од тих 

активности су: умрежавање и инжењеринг рачунарског хардвера, дизајнирање софтвера и 

база података, као и управљање и администрација информационим системом. Термин 

информационе технологије први је употребио Џим Домсик из Мичигена, новембра 1981. 

године. 

 

У последње време термин информационе технологије се проширује да се нагласи употреба 

комуникација, посебно електронских. Информационо - комуникационе технологије 

обухватају технологије као што су стони и преносни рачунари, софтвер 
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периферни уређаји и уређаји за повезивање на Интернет који су намењени за обраду 

информација и комуникацију. 

 

Најважнију компоненту информационо - комуникационих технологија представљају 

рачунари. У исто време, применом и развојем дигиталних комуникација омогућен је лак, 

брз, ефикасан и јефтин начина размене информација. ИКТ имају фундаменталан утицај на 

модерно друштво јер начини размене и преноса, као и количина најразличитијих 

информација данас су већи него икада пре и историји. Данас пословне организације 

користе ИКТ за побољшање квалитета производа и услуга, повећање продуктивности 

рада, уштеду енергије и новца и на крају за повећање профита. 

 

Веома је широка, сложена и динамична област. Захтева непрекидно праћење новина и 

стално учење током целог живота (Lifelong learning), односно професионално 

усавршавање. 

 

2. РАЗВОЈ ИКТ ДРУШТВА 
 

Како је наведено у важећој Стратегији развоја информационог друштва у 

Републици Србији (из 2006. године), Република Србија треба да посвети посебну пажњу 

информационим и комуникационим технологијама (ИКТ) у свим својим развојним 

стратегијама, јер ИКТ пружају велике могућности и имају свеопшти утицај на националне 

привреде и глобалну конкурентност. 
 

Под изразом електронска управа   (у даљем тексту: е‐управа), подразумева се 

примена информационо‐комуникационих технологија којом се постиже ефикаснији и 

ефективији рад органа управе и ималаца јавних функција, како би се постигао економски 

раст и смањење терета администрације. 
 

Е‐управу треба реализовати поштујући следеће основне принципе (преузето из 

актуелне Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији): 
 

• Приступ свима. Јавни сервиси морају бити доступни свим грађанима. 

Главни предуслов за ово је јефтин и брз приступ Интернету. Сви садржаји 

од јавног значаја треба да буду доступни свим грађанима под једнаким 

условима у електронском; 

 

• Угроженим групама.Спречавање дигиталне поделе и заштита људских 

права. 

 
Информационо друштво треба да поштује општа људска права и спречи 

дискриминацију грађана по основу социјалних разлика у погледу прихода, 

техничких знања, рода, религије, старости, националне припадности, итд; 

 
 

• Безбедност и заштита приватности. Јавни сервиси морају бити безбедни и 

морају штитити приватност грађана. 

 

• Отворен систем. Е‐управа ће се примењивати у сагласности са  принципима 

отвореног система заснованог на отвореним и међусобно функционалним 

ИКТ решењима различитих произвођача. 
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• Кохерентност и функционална јединственост. Е‐управа представља веома 

сложен, али интегрисан информациони систем, који функционише као  један 

кохерентан систем, где се јединственост и заједничко функционисање 

различитих хетерогених делова постиже кроз стандардизацију и координира 

н развој. 

 
• Аутономија у развоју. Сваки државни орган  или  јавна  организација  може 

аутономно да се развија и управља својим подсистемом према претходно 

договореним стандардима е‐управе и националном плану развоја. 

 
• Флексибилна и модерна ИКТ решења. Примењена ИКТ решења засниваће 

се на најновијим методолошким и технолошким достигнућима омогућујући 

продуктиван развој и обезбеђујући флексибилност на  будуће  организационе 

и технолошке промене. 

 

• Ослањање на национални ИКТ сектор и 
академску/истраживачку 
заједницу. Да би се пружила  прилика  развоју  националног  ИКТ  сектора 

и поспешио развој академске/истраживачке  заједнице,  развој е‐управе  ће 

се углавном заснивати на домаћим ИКТ компанијама и академским 

институцијама, као и истраживачким центрима. Акције које предлаже 

стратегија    е‐управе    би,     између     осталог,     требало     да     се    

односе на факторе који су кључни за испуњавање визије е‐управе. 

 

У Стратегији су идентификовани следећи кључни фактори: 
 

• Политичка воља –  кључни  елемент  за  успостављање  е‐управе  као  једне 

од највиших државних приоритета и за мобилисање расположивих 

средстава. 

 

• Лидерство и стратешко размишљање –  потребно  за  усвајање  и  

примену визије е‐управе, а нарочито за превазилажење и међусобно 

помирење интереса различитих актера. 

 
• Кадрови – од великог значаја су адекватно обучени државни 

службеници за коришћење ИКТ и довољан број ИКТ професионалаца 

запослених унутар државних органа. 

 
• Финансирање – неопходно да омогући непрекидан развој. 

 
• Отпор променама – многи ће е‐управу доживети као узнемиравајући 

фактор и опасност за њихове тренутне позиције. 

 

• Учествовање  грађана и привреде – слабо ИКТ

 образовање становништва и недостатак поверења у електронске јавне услуге, које       

се могу спречити 
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За развој е‐управе  од  великог  значаја  је  и  реализација  националне,  али  и  локалних 

информационих инфраструктура, које треба да обезбеде успешно функционисање 

информационих система и размену информација између њих у процесу успостављања 

сервиса е‐управе. 
 

Осим тога, треба реализовати ИКТ инфраструктуру која ће обезбедити јефтин и брз 

приступ Интернету за  грађане  и  привреду.  У оба случаја  циљ  је  изградити  модерну 

дигиталну телекомуникациону мрежу која је неопходна за реализацију интегрисаних 

јавних услуга. 
 

Важан предуслов је и стварање безбедносне инфраструктуре. 
 

Треба дефинисати и изградити механизме, као што је инфраструктура јавних кључева 

(Public Key Infractructure,PKI), који ће обезбедити заштиту приватности грађана, учинити 

електронске трансакције безбедним и повећати поверење у е‐управу. 
 

Треба увести и регулисати начине плаћања чиме ће се обезбедити електронски сервиси 

интегрисани у јавном сектору. 
 

Један од кључних предуслова за  успешну  реализацију  е‐управе  је  стварање  људских 

капацитета. Треба побољшати  ИКТ  вештине  запослених  у  државној  управи и локалној  

самоуправи, обучити ИКТ стручњаке запослене у државној управи и локалној самоуправи 

да користе најновија достигнућа у ИКТ и створити услове којима ће се омогућити 

регрутација најбољих ИКТ стручњака са берзе рада за рад у државној управи и локалној 

самоуправи. 
 

Не треба заборавити ни промовисање е‐управе. Главни циљ активности у овој области је 

подизање свести грађана и њиховог разумевања  е‐управе  да  би  се  обезбедило  веће 

учешће грађана и привредника. Подизање нивоа знања и вештина за коришћење ИКТ код 

најшире популације треба да има за циљ образовање широке популације о ИКТ, односо 

омогућавање да што већи број грађана стекне основну информатичку писменост. Наравно, 

реализација е‐управе није могућа без одговарајуће правне регулативе. 
 

3. ПРАВНИ ОКВИР ЗА УВОЂЕЊЕ Е -УПРАВЕ 
 

Важећом Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији (усвојеном од 

стране Владе Србије 05.10.2006. године) предвиђено је да Република Србија треба да 

посвети посебну пажњу информационим и комуникационим технологијама јер оне имају 

свеопшти утицај на националне привреде  и  глобалну  конкурентност.  При  томе  се  

законска  регулатива  у  Србији  заснива  на  регулативи  која  постоји  у  ЕУ  и земљама 

Југоисточне Европе. Европска  комисија  је  1.  јуна  2005.  године  лансирала 

петогодишњу стратегију „Европско информационо друштво 2010” (i2010) како би 

оснажила раст и отворила радна места у области информационог друштва и индустрије 

медија. Влада Републике Србије је прихватила i2010 иницијативу као општи оквир за 

развој Информационог друштва кроз потписивање „eSEE Agenda 
+“ за развој информационог друштва у Југоистичној Европи. 
 

Иницијатива  i2010  је  свеобухватна  стратегија  за  модернизацију  и  постављање свих 

инструмената политике ЕУ како би охрабрили развој дигиталне привреде: законских 

инструмената, истраживања и партнерства с привредом. Основ политике 
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Европске уније у области е‐управе представља Акциони план , који је 2006. године 

прихватила Европска комисија. Земље југоисточне Европе  су  такође  биле  активне  на 

регионалном нивоу. Оне се баве увођењем и развојем ИКТ‐а  у  оквиру  Иницијативе 

„Електронска  југоисточна  Европа  ‐  Пакт  за  стабилност  у  југоисточној Европи“ 

(е‐ЈИЕ) са циљем да одговоре на изазове које доноси развој информационог друштва, 

искористе све потенцијале које пружају ИКТ и повећају могућност интеграције својих 

привреда у светско тржиште. 
 

Циљеви иницијативе е‐ЈИЕ су следећи: 
 

• боља интеграција земаља ЈИЕ у светску привреду засновану на знању; 

• подршка  земљама  у  региону  у  развоју  информационог   друштва, укључујући 

постављање стандарда,  коришћење  најбољих  примера  из  праксе и пренос 

знања; 

• стварање одговарајућих институција за изградњу информационог друштва за 

све, у складу с политиком рада ЕУ; 

• координација и подршка регионалних пројеката ИКТ у различитим областима 

као што су е‐пословање, е‐управа и е‐образовање. 
 

Регионални  план  активности  за  развој  информационог  друштва  за  период   од 2007. 

до 2012. године, „eSEE Agenda +“ (еЈугоисточнаЕвропа) је потписан на Министарској 

конференцији о развоју информационог друштва  у  Југоисточној Европи у Сарајеву 

29.10.2007. 
 

Овим  планом  предвиђа  се  усклађивање  прописа  земаља  региона  са  законодавством 

Европске уније у области  електронске  управе.  Садржај  „eSEE Agendе +“ обухвата 

јединствени ЈИЕ информациони простор, иновације и  инвестирање на пољима ИКТ  

истраживања  и  образовања,  инклузивно  информационо друштво, скуп основних сервиса 

е‐управе, централни  системи  и портал е‐Управе. Актуелна Стратегија развоја 

информационог друштва у Републици Србији је у  неким  деловима  превазиђена,  пре  

свега  у  временским  оквирима  који су дефинисани за поједине активности. 
 

Крајем јуна 2009. године, Министарство за телекомуникације и информатичко  друштво је 

дало нови Предлог Стратегије развоја е‐управе у Републици Србији за период од 2009 до 

2013 године. Предлог Стратегије се заснива на  опредељењима Владе за развој 

информационог друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја 

информационог друштва у Републици Србији и  Стратегији реформе  државне  управе  у  

Републици  Србији.  Нова  Стратегија  полази  и  од  стања регулативе у овој области и 

постигнутих резултата у имплементацији законских решења. 
 

За успостављање информационог  друштва  „у  коме  свако  може  да  ствара,  користи и 

размењује информације и знање, омогућавајући тиме појединцима, заједницама 

инародима да достигну свој пуни потенцијал у промовисању одрживог развоја и унапреде 

квалитет свог живота, неоходно је створити одговарајуће законско  окружење. 
 

Правна документа неопходна за неометан развој  информационог  друштва  постоје или их 

треба припремити за много различитих области, које  директно  или  индиректно утичу на 

реализацију сервиса е‐управе. Неопходно је покренути 
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коришћење електронског потписа, дозволити идентификацију и  ауторизацију  учесника у 

трансакцији, операције  с  кредитним  картицама  и  успоставити надлежност над интернет 

трансакцијама. 
 

Законодавство о телекомуникацијама мора да утре пут активном укључењу надлежних 

органа у стварању отвореног и конкурентног тржишта за телекомуникације, 

инвестицијама у овој области, приватизацији државних монопола и развијању 

приступачне инфраструктуре електронских комуникационих мрежа. Законодавство које се 

тиче Интернета треба да пружи решења  која  би  омогућила  неометану  размену 

информација и трансакције путем Интернета. 
 

Најсложенији и најобимнији задатак у процесу придруживања  ЕУ  јесте хармонизација 

нашег правног система са законодавством ЕУ, што покушавају и државни органи 

Републике Србије. При томе, посао није лак, зато што је јако важно обезбедити не само 

хармонизацију домаћег законодавства,  већ  и  установити  и систем који би осигурао 

делотворну примену тих прописа. Посебан  значај  у  томе  има имплементација Закона о 

електронском потпису. 
 

Регистровањем сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 

сертификата, децембра 2008. године, омогућена је употреба квалификованог електронског 

потписа за потписивање електронских докумената. Тиме је у пракси остварен један од 

основних предуслова за даљи развој електронске управе. 
 

У јулу 2009. донесен је и Закон о електронском документу чија ће решења имати велики 

утицај на процес модернизације, рационализације и увођења електронске управе. При 

томе, има се посебно у виду основно законско решење према коме се, документ који је 

изворно настао у електронском облику, сматра оригиналом, а које представља један од 

кључних услова за реформу постојећих процедура рада  и  увођења електронских јавних 

сервиса за грађане и привреду. 
 

4. ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ 
 

У Републици Србији важећи прописи који се односе на развој информационог друштва, 

ради лакшег описа, могу се сврстати у три групе  –  прописи  донети  до  2001. године, 

прописи  донети  у  периоду  2003/2005  године,  и  прописи  донети после 2005. Детаљан 

преглед прописа донетих до 2005 године може  се  наћи  у  важећој Стратегији развоја 

информационог друштва у Републици  Србији, па овде  нису наведени. 
 

Међутим, како се е‐управа односи  на  многе  области  и  активности  деловања државне 

управе у раду са грађанима и правним лицима,  постоји  низ  прописа  за  сваку од ових  

области.  Детаљан  списак  постојеће  правне  регулативе  која  се  односи на е‐управу 

треба да буде резултат анализе експерата из области права, а не ИКТ експерата као што су 

чланови тима са Електронског факултета. 
 

На основу  увида  у  ризницу  важећих  прописа  Републике  Србије  (доступна  на  сајту 

Службеног гласника РС), важећи  закони  и  прописи  из  области  Информационо‐ 

комуникационих технологија који су од директног значаја за развој е‐управе су: 
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1. Закон о информационом систему Републике Србије: Сл. гласник РС, број 

12/1996‐325. 
 

2. Закон о електронском потпису: Сл. гласник РС, број 135/2004‐7 
 

      a. Правилник о техничко‐технолошким поступцима за формирање квалификованог      

електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање 

квалификованог електронског потписа (Сл. Гласник РС, број 26/2008 од 14. 3. 2008. 

године) 
 

б. Правилник о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата 

(Сл. гласник РС, број 26/2008 од 14. 3. 2008. године) 
 

в. Правилник о Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих 

електронских сертификата у Републици Србији (Сл. гласник РС, број 26/2008 од 14. 3. 

2008. године) 
 

г. Правилник о евиденцији  сертификационих  тела:  Сл.  гласник  РС,  број 48/2005‐  25, 

82/2005‐8 
 

3. Уредба о обезбеђивању  и  заштити  информационих  система  државних  органа:  

Сл. гласник РС, број 41/90‐1520 
 

4. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији: Сл. гласник РС, 

број 87/2006 ‐6 
 

5. Закон о електронском документу: 51/2009‐53, “Службени гласник РС”, број 51 од 14. 

Јула 2009 

 

 

5. МЕТОДОЛОГИЈА ДОБРИХ ПРАКСИ 
 

Развијене земље користе широк спектар метрика за оцену е‐управе која се може 

прилагодити у зависности од контекста. Метрика најчешће укључује: 
 

• број имплементираних online сервиса, 

• број образаца који се могу преузети са Интернета, 

• број корисника online сервиса, 

• смањење времена обраде захтева корисника, 

• смањење у броју жалби корисника на функционисање општинске 

администрације услед коришћења online сервиса, 

• смањење административних трошкова, 

• смањење   личних трошкова грађана коришћењем online система, 

задовољство корисника система. 
 

Међутим, степен развоја е‐управе у градовима и општинама у Србији је још увек на ниском 

нивоу, па се многи од ових параметара не могу директно применити на оцењивање. 
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Избор добрих ИКТ пракси градова и општина у Србији извршен је у складу са 

критеријумима које градови и општине морају да задовољавају у пружању услуга 

грађанима, правним лицима и у свом интерном раду. Као основа за дефинисање 

критеријума искоришћен је концепт е‐управе који је дат у Стратегији развоја 

информационог друштва Републике Србије. 
 

Концепт е‐управе је дефинисан кроз неколико начела: 
 

• Постојање више различитих комуникационих канала који омогућавају 

приступ јавним  услугама,  а  који  се  бирају  од  стране  грађана  и  привреде 

сходно њиховој подесности и приступачности. 

 

• Јавне услуге су организоване према потребама њихових корисника, тј.  према 

животним и пословним ситуацијама  грађана  и  привреде,  а  не  према 

интерној организацији државних органа. 

 
• Услуге које државни органи пружају су потпуно међусобно интегрисане, 

уместо да представљају изоловане целине. 

 
• Захтеви корисника прихваћени на пријемним местима транспарентно се 

обрађују у позадини,  без  обзира  на  број  различитих  органа  које учествују 

у обради. У пружању својих услуга, неки орган се може ослањати на услуге 

других органа. 

 
• Грађанима и привреди је потребна минимална документација  да  би поднели 

захтев и задовољили своје потребе. Све друге потребне информације, 

уколико су у поседу неког државног органа, добијају се комуникацијом 

унутар државне управе коришћењем интегрисаних услуга. Код одабира 

добрих ИКТ пракси, поштујући горе наведена начела, коришћена су два 

додатна фактора примене е‐управе: 

 
• Потражња услуга: оцена броја корисника система, успешности коришћења и 

увођења сервиса е‐управе. 

 
• Пружање услуга: оцена квалитета услуга који се пружају грађанима/правним 

лицима преко Интернета или које се користе у интерном раду градске или 

општинске управе. 
 

6. ОПИС ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

Web портал е‐управа је реализованa у циљу повећања ефикасности служби у  решавању 

захтева који подносе грађани. Основна намена пројекта  је  била остваривање 

комуникације са грађанима и осталим субјектима од интереса за град/општину, за које 

треба обезбедити да подаци и информације постану јавно доступни преко Интернета. 

Приступ је обезбеђен свима или само одређеном броју грађана преко сигурносне провере, 

у зависности од сервиса који се користи. 
 

Web портал е‐управа омогућава грађанима да путем Интернета добију приступ 

информацијама од значаја за решавање својих захтева. Web портал омогућава 

комуникацију грађана са локалном управом у смислу слања захтева локалној 
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управи као и проверу статуса прослеђеног захтева са било ког  места  које  има  приступ 

Интернету. Такође, пројекат е‐управа омогућава грађанима да путем Интернета имају 

увид у  стање  предмета  из  делокруга  инспекција  и  урбанизма,  увид у бирачке 

спискове и изврше наручивање извода из матичних књига. Реализацијом пројекта 

остварено је вишеструко повећање брзине и ефикасности у решавању захтева становника,  

и  истовремено,  стварање  могућности  свим  грађанима који користе Интернет да већину 

својих послова, за које су раније морали доћи лично у зграду општине, завршавају од куће. 
 

Највећи проблем администрације локалне самоуправе је недостатак брзине и ефикасности 

у решавању захтева који подносе грађани, и a  који  се  по  природи  ствари морају 

решавати у локалној  самоуправи. Узрок  проблема  свакако  лежи у  томе што су, по 

дотадашњој организацији рада општинске управе, грађани били принуђени да ради 

добијања свих потребних информација везаних  за  решавање  својих захтева обраћају 

већем броју службеника, чиме непотребно  губе  време  и  често добијају недовољно 

разумљиве, непотпуне или контрадикторне информације. Тиме долази до неефикасног и 

спорог решавања захтева грађана. 
 

Настанак проблема - Проблем је постојао дуже време као последица класичног рада 

општинских служби, које нису користиле информационе  технологије  у  делу  пружања 

услуга грађанима. Иако су поједине службе користиле информационе  системе у свом 

раду, у ери примене Web технологија требало је обезбедити грађанима да могу да користе 

услуге  служби  локалне  самоуправе  преко  Интернета  без  доласка у општину. Шта се 

очекивало од решења Пројекат је предвиђао набавку и инсталацију новог информационог 

система, на  чијој  би  се  основи  могле  реализовати online апликације за пружање услуга 

корисницима без доласка  у  општину. Циљ пројекта је био вишеструко повећање брзине и 

ефикасности  у решавању захтева  становника  и  истовремено,  стварање  могућности  

свим  грађанима који користе Интернет да већину својих послова, за које су раније морали 

доћи лично у зграду општине, завршавају од куће. Основни захтев пројекта је 

обезбеђивање комуникације грађана са локалном управом код слања захтева као и провера 

статуса прослеђеног захтева са  било  ког  места  које  има  приступ  Интернету. Такође, 

требало је обезбедити увид у стање предмета из делокруга инспекција и урбанизма, увид у 

бирачке спискове и наручивање извода из матичних књига. 
 

Предуслови за реализацију - Софтверска решења која су део овог  примера  ИКТ  праксе су 

реализована у складу са Законом о управном поступку, Уредбом о канцеларијском 

пословању органа државне управе, Упутством о канцеларијском пословању државне 

управе, и другим законским и подзаконским актима  који регулишу употребу софтвера. 

Осим тога, софтверска решења су морала да буду у складу са Законом о електронском 

потпису. Као предуслов и последица законске регулативе, за софтвер је постављен захтев 

за неометано коришћење ћириличног и латиничног писма у  документима,  према  

UNICODE  препорукама,  односно  издавање докумената у ћириличним и латиничним 

верзијама. 
 

Набавка опреме, софтвера и хардвера - За рад система било је неопходно омогућити 

одговарајућу мрежну  опрему  за  рад  информационог  система  у  мрежном  окружењу, 

омогућити сталну Интернет конекцију  (статичку  IP  адресу)  због  приступа корисника 

(грађана), и набавити одговарајуће сервере на којима ће се извршавати информациони 

систем и Web портал е‐управа. Избор опреме зависи 
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од захтева које поставља изабрано софтверско решење. Препорука из  искуства  са овом 

ИКТ праксом је  набавка  четири  сервера  (Database, Application  и  Web  сервер за рад 

информационог система,  као  и  посебан  DNS/DHCP  сервер  за  рад  у  мрежном 

окружењу).  Код  набавке  софтвера,  постављени  су  захтеви  да  систем мора поседовати 

механизме за  креирање  новог  захтева  у  систему  (на  основу захтева грађана), његово 

праћење од  настанка  до  извршења, дељење  захтева  на  етапе и додељивање 

одговорности за извршење етапе појединим службеницима, обраду свих захтева и праћење 

статуса захтева online од стране крајњих корисника. 
 

Опремање простора -За реализацију Web портала  обезбеђена  је  издвојена  просторија за 

сервере (тзв. сервер соба), која је климатизована пошто сервери раде непрекидно, као и 

просторија за администраторе информационог система (канцеларијски простор са 

Интернет конекцијом). 
 

Пројекат има следеће фазе реализације: 
 

• Набавка и инсталација софтвера (информационог система) у трајању од 

седам дана 

• Инсталација и пуштање у рад рутера (са firewall‐ом) и повезивање на 

Интернет у трајању од једног дана 

• Обука радника за рад у новом информационом систему у трајању од 

двадесет дана 

• Инсталација и пуштање у рад Web портала општине у трајању од три дана 

• Обука администратора за рад на администртирању целокупног 

информационог система укључујући и Web портал у трајању од седам дана. 
 

7. РЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ ИКТ ПРАКСЕ 
 

Број корисника - Корисници система су  радници  општинске  управе  и  корисници Web 

портала  односно  грађани.  Право на коришћење интернет портала града имају сви  

становници.  Право  приступа  информацијама  од  значаја  објављених   преко Web 

портала е‐управа града имају сви становници, уз извесна  ограничења. Ограничења се 

односе на грађане који желе да прате статус предмета путем  Интернета. 
 

Наиме, потребно је да затраже од администратора система ЛИБ (лични идентификациони 

број) на основу којег ће моћи да online приступе систему и имају увид у статус својих 

предмета. Такође је наручивање извода из матичних књига  могуће само уз одговарајући 

ЛИБ грађана. За остале функције Web портала (преглед бирачког списка, преглед 

докумената није потребно поседовати ЛИБ. 
 

8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИКТ У ОПШТИНИ 

Одељење за информационе технологије је носилац планирања, организовања и 

реализације информационе технологије Општине. У реализацији тог задатка обезбеђује 

функционално и технолошко јединство информационог система Општине. Функционално 

и технолошко јединство чини: 

• јединствену стратегију и циљеве развоја информационог система, 

• усклађивање развоја информационих подсистема у јавним предузећима и 

установама, 
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• развој јединствене информатичке инфраструктуре, координирана набавка 

информатичке опреме, заједничко коришћење база података, 

• примена и развој јединствених стандарда, метода, класификација и 

номенклатура, 

• учествовање у набавци, изради и реализацији нових пројеката, 

• старање о постојећим пројектима, одржавању, унапређивању и усклађивању са 

законом, 

• координација са државним органима, јавним предузећима и установама на 

територији Општине, 

• обезбеђење техничких услова за ажурирање и коришћење географског 

информационог система, 

• одржавање, чување и заштита базе података. 

Одељење за информационе технологије и комуникације израђује и реализује планове 

обуке и усавршавања запослених у Општинској управи, стара се о комуникацији са 

грађанима, изради јавних и интерних публикација и интернет презентација, врши стручне, 

организационе и оперативне послове који се односе на рад Скупштине општине, 

Председника општине и Општинске управе, стара се о примени Закона о информационом 

систему Републике Србије. 

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу 

Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења. 

 

 

9. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е - УПРАВЕ 

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2009. до 2013. 

године (у даљем тексту: Стратегија) јесте акт Владе којим се на целовит начин дефинишу 

основни циљеви, начела и приоритети унапређења стања у овој области и утврђују 

активности које треба предузети у наредном периоду. 

Под изразом електронска управа (у даљем тексту: е-управа), у смислу Стратегије, 

подразумева се примена информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту: 

ИKТ) којом се постиже ефикаснији и ефективнији рад органа управе и ималаца јавних 

овлашћења (у даљем тексту: органи власти) у функцији вршења власти, економског раста 

и смањења терета администрације. 

Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе за развој информационог 

друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја информационог 

друштва у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 87/06) и Стратегији реформе 

државне управе у Републици Србији. Kонцепт и визија електронске управе зацртани 

Стратегијом развоја информационог друштва представљају основу за начела и приоритете 

развоја електронске управе дефинисане Стратегијом. 

Једна од кључних области Стратегије реформе државне управе јесте област увођења 

информационих технологија, што је у функцији реализације основних принципа 

Стратегије реформе државне управе, као што су модернизација и рационализација. 

Принципи Стратегије реформе државне управе и стратешка опредељења у области 
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увођења информационих технологија представљају полазну основу на којој се заснивају 

циљеви ове стратегије. 

Основ политике Европске уније у области е-управе представља Акциони план који је 

2006. године прихватила Европска комисија. Kако се на самом почетку Акционог плана 

наводи, он је интегрални део и 2010 иницијативе као оквира политике Европске уније у 

области информационог друштва и медија. 

Влада је прихватила и 2010 иницијативу као општи оквир за развој Информационог 

друштва кроз потписивање е СЕЕ Агенде+ за развој информационог друштва у 

Југоисточној Европи. 

Стратегија је компатибилна и са задацима из Акционог плана за спровођење приоритета 

из "еСЕЕ Агенда+ за развој информационог друштва у Југоисточној Европи за период 

2007-2012. године". Израда Стратегије је једна од активности планираних у поменутом 

акционом плану. 

Стратегија полази и од стања регулативе у овој области и постигнутих резултата у 

имплементацији законских решења. Посебан значај у томе има имплементација Закона о 

електронском потпису ("Службени гласник РС", број 135/04). Регистровањем 

сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата, децембра 

2008. године, омогућена је употреба квалификованог електронског потписа за 

потписивање електронских докумената, као услова за њихову пуноважност и доказну 

снагу у правним пословима, управним, судским и другим поступцима. Тиме је у пракси 

остварен један од основних предуслова за даљи развој електронске управе. 

Решења Закона о електронском документу ("Службени гласник РС", број 51/09) имаће 

велики утицај на процес модернизације, рационализације и увођења електронске управе. 

При томе се посебно има у виду основно законско решење према коме се, документ који је 

изворно настао у електронском облику, сматра оригиналом, а које представља један од 

кључних услова за реформу постојећих процедура рада и увођења електронских јавних 

сервиса за грађане и привреду. Употреба и размена електронских докумената у појединим 

областима као што су царина, књиговодствени послови, банкарско пословање и др. 

постаје реалност на којој се заснива ова стратегија. Од утицаја на развој е-управе су и 

решења Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 98/07). 

Стратегија се заснива и на резултатима пројеката у току, као што су: увођење 

електронских седница Владе, електронског катастра непокретности, почетним 

резултатима у увођењу електронских сервиса за поједине послове и др. 

 

И поред парцијалних резултата у развоју е-управе, степен развијености електронских 

јавних услуга је низак. Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији 

утврђено је 20 приоритетних електронских јавних услуга, 12 за грађане и осам за привреду. 

Поред тога што је укупан степен развијености ових услуга испод свих земаља ЕУ, ни једна са 

листе приоритетних електронских јавних услуга није достигла ниво потпуне доступности. 

Потпуна доступност значи да поред употребе електронског приступа услузи, није неопходна 

друга формална процедура (лична или папирна комуникација) да би се остварила јавна 

услуга, као и да је таква услуга доступна свима 
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Постојеће стање у овој области карактерише: 

1. недовољно развијена заједничка рачунарско-комуникациона мрежа; 

2. неразвијеност службених евиденција у електронском облику, као језгра података 

неопходних за развој електронске управе; 

3. незаобилазност папирних докумената у готово сваком поступку; 

4. недовољна стандардизација и координација развоја информационих система у 

органима власти; 

5. недостатак компетентних кадрова. 

 

 

10. ВИЗИЈА Е-УПРАВЕ 

Увођењем е-управе омогућава се свим корисницима (грађанима, привредним субјектима, 

организацијама и др.) да послове пред органима власти завршавају једноставније, брже и 

јефтиније. Употребом алата и система базираних на ИKТ пружају се боље јавне услуге. 

Грађанима је омогућено да све јавне услуге за које је то погодно користе посредством 

Интернета и свог личног рачунара, другог кућног или мобилног уређаја. Грађанима је 

такође омогућено да јавне услуге користе и на класичан начин, али без потребе да обилазе 

више шалтера, са ефикасном реализацијом услуге, као и са пуним, јасним и на Интернету 

лако доступним информацијама о услузи. Kорисницима је омогућено да јавне услуге 

користе посредством Интернета, са могућношћу електронске размене података између 

информационих система привредних субјекта и органа власти. 

 

 
ИKТ су дуго присутне у органима власти, али е-управа обухвата више од самих техничких 

средстава. Е-управа укључује и промену прописа, организације, поступака и начина рада 

органа власти како би се јавне услуге ефикасније пружале лицима којима су потребне. 

 

 

11. ОПШТИ ЦИЉЕВИ Е-УПРАВЕ 

Визија развоја е-управе обухвата следеће опште циљеве: 

1) високо задовољство корисника јавним услугама; 

2) сви грађани имају користи од е-управе; 

3) смањење терета администрације за привредне субјекте и за грађане; 

4) повећање ефикасности јавне управе употребом ИKТ; 

5) прекогранична интероперабилност, посебно са земљама ЕУ; 

6) позитиван утицај на слободу кретања људи, роба, капитала и услуга; 

7) увећање транспарентности и одговорности кроз иновативну употребу ИKТ; 
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8) јачање партиципације грађана у демократском одлучивању; 

9) заштита приватности и безбедност. 

 

 

12. НАЧЕЛА РАЗВОЈА Е-УПРАВЕ 
 

 
Реализација визије и општих циљева е-управе темељи се на следећим начелима: 

1)  начело коришћења расположивих података по службеној дужности - од корисника 

јавне услуге се не захтева доказ о чињеницама које произилазе из података којима 

располажу органи власти; 

2)  начело јединственог шалтера - јавна услуга обједињује све поступке пред органима 

власти који су уобичајено потребни да би се услуга у целости обавила; 

3)  начело доступности јавних информација у електронској форми - јавно информација 

је доступна свима у електронској форми без накнаде; 

4)  начело доступности електронских услуга - електронске јавне услуге се пружају на 

начин који у потпуности обезбеђује једноставан, разумљив и слободан приступ за све 

кориснике, укључујући особе са инвалидитетом. При томе се користе отворени и 

широко прихваћени стандарди, чиме се избегава условљавање корисника електронских 

јавних услуга да користе одређене комерцијалне производе; 

5)  начело незанемаривања класичних облика пружања услуге - резултат развоја е- 

управе су и боље услуге које се пружају класичним облицима комуникације, 

захваљујући примени ИKТ. На тај начин сви грађани и привредни субјекти имају 

користи од развоја е-управе, без обзира да ли користе електронска средства за приступ 

услугама. Увођењем електронског облика пружања јавних услуга за грађане не треба 

укидати класичне облике пружања услуга. Увођењем електронских јавних услуга за 

привредне субјекте, могу се ограничити или укинути класични облици пружања услуга 

уколико техничко и стручно оспособљавање за приступ електронској услузи 

представља разумно оптерећење за привредни субјекат и ако је коришћење 

електронског облика услуге дугорочно исплативије и за привредне субјекте; 

6)  начело примене ИKТ у новим услугама - развој нових јавних услуга треба да се 

заснива на примени ИKТ, а њихово пружање се омогућава кроз разноврсне, 

корисницима најдоступније комуникационе канале; 

7)  начело избегавања технолошке зависности - технолошка основа развоја и обављања 

електронских јавних услуга која се односи на рачунаре, софтверска решења и 

комуникациону мрежу треба у што већој мери да је независна од добављача роба и 

услуга; 

8)  начело поновног коришћења софтверских решења - софтверска решења у пројектима 

примене ИKТ треба планирати и реализовати узимајући у обзир могућност поновног 

коришћења у другим пројектима међу органима власти, што може бити коришћење 
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решења у целини, неких делова решења, модификованог решења, пројектантских одлука, 

архитектуре и искустава; 

9)  начело информационе безбедности - сигурност и поузданост система електронске 

управе мора бити у складу с утврђеним нормама информационе безбедности и заштите 

података о личности; 

10)  начело кадровске оспособљености - електронске јавне услуге морају подржавати 

стручно и професионално оспособљени службеници. 

Приоритетне електронске јавне услуге за грађане: 
 

1. Годишњи порез на доходак грађана (потпун е‐сервис у подношењу пријава, праћењу 

и добијању обавештења о стању пореских обавеза и примени пореских закона) 
 

2. Услуге тражења запослења при бироима за рад 
 

3. Услуге у вези права из области социјалне заштите 
 

4. Лична документа (пасош и возачка дозвола) 
 

5. Регистрација аутомобила (нових, коришћених и увезених) 
 

6. Добијање грађевинске дозволе 
 

7. Пријава полицији (нпр. у случају крађе) 
 

8. Јавне библиотеке (доступност каталога и алата за претрагу публикација) 
 

9. Изводи из матичних књига 
 

10. Пријава на конкурс за више образовање/факултет 
 

11. Обавештење о пресељењу (промена адресе) 
 

12. Услуге у вези за здравством (интерактивни  савети  у  вези  са  доступношћу услуга 

у различитим болницама; заказивање прегледа у болницама) 
 

Приоритетне електронске јавне услуге за предузећа: 
 

• Социјални доприноси за запослене 

• Порез на добит  предузећа  (потпун  е‐сервис  у  подношењу  пријава,  праћењу и 

добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона) 

• Порез на додату вредност (потпун е‐сервис у подношењу пријава, праћењу и 

добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона) 

• Регистрација новог предузећа 

• Подношење података канцеларијама које се баве статистиком 

• Царинске декларације 

• Дозволе у вези са животном средином (укључујући и извештавање) 

• Јавне набавке 
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13. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 

Постојећа иницијатива у области примене ИKТ у органима власти условљава претежно 

даљи децентрализован развој е-управе који подразумева да органи надлежни за развој 

информационог друштва управљају активностима од заједничког значаја за развој е- 

управе, а у мањој мери активностима примене ИKТ у пословима појединих органа. 

Децентрализовани развој е-управе значи и да укупну одговорност за квалитет услуге 

задржава орган надлежан за дату услугу, без обзира да ли се и у којој мери пружање 

услуге заснива на примени ИKТ. 

14. СТРУKТУРА И СТУБОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија се реализује кроз активности које поштују начела и чији укупни резултат треба 

да буде остварење општих циљева. Свака од активности је превасходно усмерена ка 

реализацији одређеног приоритета развоја е-управе, а приоритети су груписани у стубове 

развоја е-управе. 

Стубови развоја е-управе јесу: 

1) успостављање кључних полуга; 

2) аутоматизација процеса; 

3) успостављање електронских јавних услуга; 

4) развој кадровских потенцијала. 

Слика 1: Структура реализације Стратегије 
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15. УСПОСТАВЉАЊЕ КЉУЧНИХ ПОЛУГА 

Први стуб развоја е-управе обухвата приоритетна системска решења без којих није могућ 

ефикасан развој е-управе. 

Овај стуб чине следећи приоритети. 

15.1. ИKТ инфраструктура. Инфраструктура представља основну технолошку 

претпоставку развоја е-управе. Она обухвата: 

- комуникациону инфраструктуру која омогућава рачунарску повезаност органа власти, 

као и везу са Интернетом; 

- рачунарске центре са серверима и другим информационо-комуникационим ресурсима 

где ће се смештати базе података, извршавати апликације и технолошки реализовати 

електронске услуге; 

- инфраструктуру на појединим локацијама која укључује локалне рачунарске мреже, 

рачунаре, другу рачунарску опрему и софтвер. 

15.1.1. Kомуникациона инфраструктура 

Kомуникациона инфраструктура органа власти обухвата већи број рачунарских мрежа 

којима управљају различите институције, али које треба развијати тако да се обезбеди 

рационална употреба ресурса и међусобна повезаност мрежа. 

Постоји неколико карактеристичних типова рачунарских мрежа у оквиру органа власти: 

1. секторске рачунарске мреже повезују организационе јединице одређеног органа 

власти или установе из одређене области, односно кориснике одређеног 

информационог система, а могу обухватити и везе са другим субјектима са 

којима је потребна редовна комуникација у оквиру обављања послова из 

надлежности органа, односно у оквиру функција информационог система; 

 
2. рачунарска мрежа републичких органа (РМРО) треба да повеже седишта 

републичких органа, односно централна чворишта секторских мрежа и да има 

обезбеђене везе са седиштима покрајина, управних округа, градова и општина. 

Повезивањем секторских мрежа, РМРО даје техничку могућност да субјекти 

повезани у једну секторску мрежу остварују комуникацију са свим републичким 

органима. РМРО делимо на: 

 
- средишњи део РМРО који повезује седишта републичких органа, односно 

централна чворишта секторских мрежа, 

- периферни део РМРО који повезује седишта покрајина, управних округа, 

градова и општина са средишњим делом РМРО; 

 
3. рачунарске мреже на територији одређене општине, града или покрајине. 

Постоје различита решења рачунарских мрежа чијим се развојем управља на 

нивоу покрајинске или локалне власти. Одређене локалне самоуправе, на 

пример, при градњи комуналне инфраструктуре постављају и комуникационе 
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каблове, што је начин да се ефикасно реши рачунарско повезивање јавног 

сектора у оквиру јединице локалне самоуправе. 

Свака рачунарска мрежа има свој организациони контекст који намеће специфичне 

приоритете и условљава одређен ниво аутономије у управљању мрежом. 

Са друге стране, ове рачунарске мреже користе услуге телекомуникационих оператора за 

физичко повезивање појединих локација, уколико не поседују сопствене физичке водове. 

Без обзира да ли су у питању трошкови према операторима или трошкови изградње и 

одржавања физичких водова, ови трошкови обично чине главнину трошкова изградње и 

рада мреже, па је њихова рационализација један од приоритета ефикасног развоја 

комуникационе инфраструктуре. 

Рационализација физичких водова у поседу органа власти обавиће се кроз обједињавање 

ових ресурса у Државну комуникациону мрежу (ДKМ). Ресурси ДKМ користиће се за 

поједине рачунарске мреже органа власти. 

ДKМ ће користити неке од постојећих комуникационих ресурса који су под контролом 

државе, али ће обухватити и инвестиције у њихову консолидацију, модернизацију и 

додатну изградњу. 

Изградња ДKМ је главни приоритет развоја комуникационе инфраструктуре органа 

власти. 

Добра повезаност седишта републичких органа у оквиру РМРО отвара могућност 

коришћења постојећих или проширених ресурса једне секторске мреже за потребе друге 

секторске мреже или за потребе периферног дела РМРО. Пројекти који унапређују 

секторску мрежу тако да омогући услугу повезивања за друге органе власти могу у 

сразмерно кратком времену и уз умерене трошкове унапредити комуникациону 

инфраструктуру органа власти. 

 

 

15.1.2. Рачунарски центри 

Сервери на којима се налазе базе података, извршавају апликације информационих 

система и електронске јавне услуге, смештају се у рачунарским центрима где имају 

одговарајуће окружење. 

У оквиру РМРО неопходна су два модерна рачунарска центра које би могли да користе 

сви републички органи, а посебно они који немају сопствени рачунарски центар. 

Ради рационалне употребе постојећих ресурса, користиће се могућност да у рачунарским 

центрима који примарно служе потребама појединих органа, а имају слободне капацитете, ти 

капацитети буду понуђени другим органима. Један од примера је рачунарски центар 

Републичког завода за статистику 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 69 

 

 

 

15.1.3. Инфраструктура на појединим локацијама 

Инфраструктура на појединим локацијама органа власти, која укључује локалне 

рачунарске мреже, рачунаре, другу рачунарску опрему и софтвер, представља значајан 

сегмент укупне ИKТ инфраструктуре. 

 

 

15.2. Електронски идентитет, електронски потпис и 
електронски документ. 

Потребно је обезбедити поуздано и безбедно утврђивање идентитета потписника 

електронског документа и корисника електронске услуге. Основ за то је технологија 

електронског потписа. Такође је потребно постићи пуну примену Закона о електронском 

документу како би се електронски документ у пракси користио као оригинал, уместо 

папирног документа. 

Примена електронског потписа у оквиру е-управе заснива се на Закону о електронском 

потпису и прописима који су базирани на том закону. 

Успешна примена Закона о електронском потпису заснива се на постојању 

сертификационих тела која ће корисницима пружати услуге издавања електронских 

сертификата у задовољавајућем обиму и квалитету. Ово се посебно односи на 

квалификоване електронске сертификате и сертификациона тела регистрована за издавање 

тих сертификата. 

У Републици Србији постоји сертификационо тело за издавање квалификованих 

електронских сертификата, а у току су активности на регистровању и других 

сертификационих тела. 

Kвалификовани електронски сертификати представљају основни начин утврђивања 

идентитета корисника електронских јавних услуга, како у оквиру корисничке сесије, тако 

и у оквиру електронски потписаних докумената. 

Посебно је значајно да се успостави пракса интероперабилне и једноставне употребе 

квалификованих електронских сертификата. Употреба треба да буде једноставна за 

кориснике сертификата, за оне који верификују електронски потпис формиран на бази 

сертификата, као и за оне који развијају техничка решења базирана на електронским 

сертификатима и електронском потпису. 

Поред интероперабилности у оквиру Републике Србије, обезбедиће се и прекогранична 

интероперабилност електронског потписа и електронског идентитета, а посебно са 

чланицама ЕУ. Мере Републике Србије усмерене ка прекограничној интероперабилности 

треба да уважавају документ Европске комисије. 

Службена лица треба да користе квалификовани електронски потпис када електронски 

потписују службена документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 70 

 

 

 

15.2.1. Употреба електронских докумената у органима 
власти 

Прелазак са папирних на електронска документа у органима власти укључује бројна 

питања као што су: 

• достава и чување електронског документа, 

• поуздано одређивање времена настанка документа, 

• могућност формирања папирног оригинала за акт који је донет у електронској 

форми, 

• као и бројна нормативна решења у појединим поступцима која представљају 

баријере примени електронских докумената. 

Ова питања су нормативно уређена Законом о електронском документу. Интензивираће се 

активности на имплементацији овог закона у пракси. 

Неопходно је да се прописима који уређују поступке пред органима власти, прописима 

који уређују архивску грађу, као и прописима о канцеларијском пословању предвиди 

употреба електронских докумената. 

Управљање електронским документима у републичким органима условљено је 

постојањем Централне писарнице републичких органа у оквиру Управе за заједничке 

послове републичких органа (УЗЗПРО) коју користе већина републичких органа, али не 

сви. Kако је писарница централна тачка управљања папирним документима у органу, она 

задржава своју улогу и за случај електронских докумената. Са друге стране, системи за 

управљање електронским документима, за разлику од постојеће улоге писарница, треба да 

прате ток докумената унутар организационих јединица, све до појединих извршиоца. 

Стога су могућа три типа решења система за управљање документима у републичким 

органима: 

1. орган користи централни систем за управљање документима који обезбеђује 

УЗЗПРО и који је интегрисан са евиденцијом Централне писарнице републичких 

органа; 

2. орган користи сопствени систем за управљање документима који одговара 

специфичним потребама органа, али и даље користи Централну писарницу 

републичких органа. У том случају евиденције писарнице и архива папирних и 

електронских докумената, као функције писарнице, стоје у Централној писарници 

републичких органа са којом треба да је повезан систем за управљање документима 

који управља интерном доставом до обрађивача, односно током докумената; 

3. орган не користи Централну писарницу републичких органа и има сопствени систем 

за управљање документима интегрисан са писарницом коју орган обезбеђује 

самостално. 

Сваки од система за управљање документима размењује (шаље и прима) електронска 

документа са другим републичким органима и другим лицима. За размену докумената се 

користи: 

1) централни систем за електронску размену докумената републичких органа; 

2) поштанска регистрована електронска пошта 
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3) Интернет електронска пошта. 

У појединим случајевима могу се користити и друге расположиве технологије за размену 

електронских докумената. 

15.3. Електронске службене евиденције 

И поред тога што се многе службене евиденције воде применом ИKТ и даље се не 

спроводе одредбе члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени лист 

СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), који гласи: 

"Службено лице које води поступак прибавиће по службеној дужности податке о 

чињеницама о којима службену евиденцију води орган надлежан за решавање у управној 

ствари. На исти начин поступиће службено лице у погледу чињеница о којима службену 

евиденцију води други орган." 

То у пракси значи да је странка и даље преносилац информација између органа. 

За приступ службеним евиденцијама треба успоставити Централни систем за приступ 

службеним евиденцијама који ће са једне стране бити повезан са информационим 

системима у којима се воде поједине службене евиденције, а са друге стране повезан са 

органима којима је потребан увид у службене евиденције. 

Централни систем ће обезбедити јединствен кориснички интерфејс за увид службене 

евиденције, као и апликативни интерфејс за повезивања са информационим системима 

органа којима је потребан увид. У случају приступа подацима о личности, Централни 

систем ће регистровати информације о приступу за потребе обавештавања физичких лица 

на које се подаци односе у складу са Законом о заштити података о личности. 

Поред успостављања Централног система за приступ службеним евиденцијама, потребна 

је и модернизација појединих службених евиденција, као и промена прописа који у 

појединим поступцима захтевају прибављање и подношење потврда о подацима из 

службених евиденција. 

Посебно је изражена потреба за успостављање централног електронског регистра 

становништва као језгра података е-управе. 

У области електронских службених евиденција потребно је усагласити и употребу 

идентификатора (јединствених шифара, матичних или регистарских бројева, кодова и 

слично). 
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15.4. Kатализатори развоја е-управе. 

Сврха катализатора је стварање бољег окружења за активности развоја е-управе, да би 

активности биле хармонизованије, економичније, иновативније и безбедније. 

Kатализатори су: 

• стандарди интероперабилности; 

• поновно коришћење ИKТ решења уз употребу отворених стандарда; 

• истраживање и развој иновативних примена ИKТ; 

• координација ИKТ иницијатива; 

• информациона безбедност. 

Стандарди интероперабилности у области е-управе обухватају стандарде формата 

података, стандардне протоколе електронске комуникације, функционалне карактеристике 

система и стандарде приступачности, а могу обухватити и стандарде за софтверске и 

хардверске платформе и друге услове које треба да испуњавају примењена ИKТ решења. 

При изради стандарда интероперабилности, поред техничког, треба узети у обзир 

семантички и организациони аспект интероперабилности. 

Стандарде интероперабилности израђује Републички завод за информатику и Интернет 

(РЗИИ), као надлежни орган за развој и примену стандарда у увођењу информационих 

технологија у државним органима, у сарадњи са органима чија је надлежност повезана са 

предметом стандардизације. 

Израда стандарда интероперабилности може да укључи и референтну имплементацију 

софтверског решења којим се демонстрира имплементација тог стандарда. У том случају 

референтна имплементација треба да буде објављена као софтвер отвореног кода, са 

могућношћу да цео изворни код или делови изворног кода буду слободно коришћени у 

комерцијалним и некомерцијалним решењима. 

Израђени стандарди итероперабилности и референтне имплементације објављују се на веб 

сајту РЗИИ. Њихова примена нема обавезујући карактер осим ако се посебним актом 

Владе, задуже надлежни органи да примењују одређен стандард интероперабилности. 

 

Националним оквиром интероперабилности стандардизоваће се општи услови за 

интероперабилност у области е-управе 
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16. МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА 

Сваки орган треба да за специфичне послове из свог делокруга планира, развија и 

унапређује информационе системе који те послове чине ефикаснијим, односно уводе већи 

степен аутоматизације у процесе рада. 

При развоју информационих система треба да се има у виду интероперабилност са другим 

системима на нивоу размене структуираних електронских докумената. Уколико у време 

развоја система не постоје конкретни стандарди и захтеви везани за такву размену, треба 

барем изабрати платформу и алате који подржавају XМЛ и веб сервисе, а систем 

структуирати тако да омогућава надградњу подсистема који би остваривао комуникацију 

са другим системима. 

Други стуб развоја е-управе треба суштински да реформише процесе којима се реализује 

пружање услуга, користећи могућности које пружају ИKТ. 

Стуб модернизације процеса чине следећи приоритети. 

16.1. Аутоматизација међуресорских процеса базирана на 

размени структуираних електронских докумената. 

За пуну аутоматизацију процеса неопходно је да се електронски документ израђује, чува и 

доставља у форми која је погодна за даљу аутоматску обраду, односно у форми 

структуираног електронског документа. Аутоматизација међуресорских  процеса базира 

се на комуникацији ресорних информационих система путем добро стандардизованих 

протокола и формата структуираних електронских докумената. 

Увођењем електронских докумената убрзава се комуникација и проналажење докумената, 

али се не мења нужно процес обраде документа. Електронски документ може настати на 

сличан начин као што настају папирни документи који се претходно припремају уз помоћ 

рачунара, уз разлику да се уместо достављања одштампаног документа на папиру, 

доставља припремљена електронска форма. Свака обрада таквог документа и даље 

укључује потребу да га човек прочита, чиме обрада није суштински аутоматизована. 

Структуирани електронски документ је електронски документ који се израђује, чува и 

доставља у форми погодној за даљу аутоматску обраду. То, на пример, значи да се из 

оригиналног решења којим се утврђује право на финансијску помоћ, а које је израђено у 

електронској форми, подаци о износу помоћи, датуму стицања права, о особи која је 

носилац права и други битни подаци могу пренети у информациони систем за исплату, без 

потребе да службеник прекуцава податке из решења. 

Добро дефинисани стандарди за структуирана електронска докумената представљају 

основну претпоставку за њихову успешну размену. Овакви стандарди треба да се дефинишу 

за сваки појединачни тип докумената. На пример, за сваки прописани образац из кога се 

подаци прекуцавају у информациони систем, односно који се штампа попуњен подацима из 

информационог система, постоји потреба стандардизације структуираног електронског 

документа који ће представљати попуњен образац у електронској форми 
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Стандарди за структуирана електронска документа треба да се базирају на спецификацији. 

Систем размене структуираних електронских докумената обезбеђује заједничке основе за 

размену, што укључује: 

1) стандарде који одређују опште услове за формате структуираних електронских 

докумената; 

2) стандардне протоколе размене; 

3) речник типова докумената и њихових формата; 

4) надградњу Централног система за размену електронских докумената републичких 

органа тако да се користи и за размену структуираних електронских докумената. 

Kроз Систем размене структуираних електронских докумената се технички реализују 

аутоматизовани међуресорски процеси. Процесима управљају органи у оквиру својих 

надлежности и одговорности, а процесом који обухвата више органа управља онај орган у 

чијој је надлежности основни поступак. 

 

 

16.2. Реформа поступака 
 

Суштинска модернизација процеса подразумева реформу поступака са пуним узимањем у 

обзир могућности другачијег начина рада који омогућава технологија. 

Употребом електронских докумената, модернизацијом службених евиденција, 

аутоматизацијом процеса и системом размене структуираних електронских докумената 

стварају се претпоставке за суштинску реформу поступака пред органима власти, која се 

неће зауставити на споразумима два или више органа о међуресорској аутоматизацији у 

појединим случајевима. 

Таква реформа треба да укључи иновирање Закона о општем управном поступку и многих 

прописа који уређују појединачне поступке, као и прописа који уређују канцеларијско 

пословање и поступање са архивском грађом. 

Принцип једног шалтера треба да постане норма, као и транспарентност статуса предмета 

у поступку, а међуресорски поступци уредно регулисани, укључујући рокове и 

одговорности појединих органа у таквим поступцима. 
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17. УСПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ УСЛУГА 

Стуб успостављања електронских јавних услуга обухвата следеће приоритете. 

17.1. Портали е-управе и заједничке електронске услуге 

Портал представља јединствену тачку приступа већем броју електронских јавних услуга. 

Електронске услуге које су од значаја за реализацију многих електронских јавних услуга, 

као што су централни системи за проверу идентитета, електронско плаћање, електронски 

формулари и сл., представљају заједничке електронске услуге. 

Портал е-управе представља заједничку тачку приступа већем броју електронских јавних 

услуга. 

За корисника портал омогућава лако проналажење одговарајуће јавне услуге и сличан 

начин коришћења разних услуга. 

За онога ко имплементира одређену електронску услугу портал значи платформу која 

олакшава да нова услуга буде имплементирана. 

Потребно је успоставити централни портал е-управе који ће, поред услуга које сам нуди, 

нудити информације о свим електронским јавним услугама и упутити корисника на место 

где може остварити одговарајућу услугу. 

Поред централног портала е-управе могу постојати портали специјализовани за поједине 

области или одређене типове корисника, а могуће је и да поједине електронске јавне 

услуге буду засебно имплементиране. 

Поједина техничка решења могу да буду заједничка за многе електронске јавне услуге, без 

обзира да ли су те услуге имплементиране на истом порталу или не. 

Kада такво техничко решење и само представља електронску услугу, која се користи при 

реализацији електронске јавне услуге, говоримо о заједничкој електронској услузи. 

Типична заједничка електронска услуга је услуга провере идентитета корисника, услуга 

електронског плаћања или услуга верификације електронског потписа. 

 

 

17.2. Електронске јавне услуге. 

То су услуге из надлежности појединих органа власти које се пружају електронским 

путем. 

Орган у чијој је надлежности јавна услуга је одговоран за развој одговарајуће електронске 

јавне услуге. Тај развој је подржан решењима из свих претходно наведених приоритета. 

Приликом планирања улагања у примену ИKТ, сваки орган треба посебан приоритет да да 

реализацији електронских јавних услуга. 

Kориснички и апликативни интерфејс електронске јавне услуге 

Поред тога што систем који реализује електронску услугу треба да обезбеди кориснички 

интерфејс који човеку омогућава да непосредно користи услугу, систем 
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може да обезбеди и апликативни интерфејс за електронску услугу, који омогућава 

пружање услуге кроз непосредну комуникацију са другим техничким системом. Тај други 

систем може бити информациони систем привредних субјеката, за услуге намењене 

привредним субјектима, или информациони систем независног даваоца услуга који поред 

пружања своје услуге, посредује у коришћењу јавне услуге, као, на пример, осигуравајуће 

друштво које клијенту за кога осигурава аутомобил нуди и посредовање при регистрацији. 

Употреба квалификованог електронског потписа осигурава аутентичност и обезбеђује 

доказну снагу електронском документу без обзира којим каналом је документ дошао од 

корисника услуге до органа власти и обрнуто, што олакшава постојање посредника. 

Исти апликативни интерфејс електронске јавне услуге може да се користи и за 

интеграцију са порталом е-управе, што значи да постоји довољно разлога да приликом 

планирања успостављања електронске јавне услуге, орган власти размотри и реализацију 

апликативног интерфејса. 

17.2.1. Приоритетне електронске јавне услуге 

Међу електронским јавним услугама, посебно издвајамо 20 приоритетних, у складу са 

Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији и захтевима из 

докумената ЕУ. За 12 од тих услуга корисници су грађани, а за осам су корисници 

привредни субјекти. 

Приоритетне електронске јавне услуге за грађане јесу: 

1) годишњи порез на доходак грађана (потпун е-сервис у подношењу пријава, плаћању 

у добијању обавештења о стању пореских обавеза и примени пореских закона); 

2) услуге тражења запослења при бироима за рад; 

3) услуге у вези права из области социјалне заштите; 

4) лична документа (пасош и возачка дозвола); 

5) регистрација аутомобила (нових, коришћених и увезених); 

6) добијање грађевинске дозволе; 

7) пријава полицији (нпр. у случају крађе); 

8) јавне библиотеке (доступност каталога и алата за претрагу публикација); 

9) изводи из матичних књига; 

10) пријава на конкурс за високо образовање; 

11) обавештење о пресељењу (промена адресе); 

12) услуге у вези за здравством (интерактивни савети у вези са доступношћу услуга у 

различитим болницама; заказивање прегледа у болницама). 
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Приоритетне електронске јавне услуге за привредне субјекте јесу: 

1) социјални доприноси за запослене; 

2) порез на добит предузећа (потпун е-сервис у подношењу пријава, праћењу и 

добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона); 

3) порез на додату вредност (потпун е-сервис у подношењу пријава, праћењу и 

добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона); 

4) регистрација новог предузећа; 

5) подношење података канцеларијама које се баве статистиком; 

6) царинске декларације; 

7) дозволе у вези са животном средином (укључујући и извештавање); 

8) јавне набавке 
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18. РАЗВОЈ КАДРОВСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 

Да би се е-управа успешно развијала, неопходна је оспособљеност службеника који 

представљају кориснике информационих система и електронских сервиса унутар државне 

управе, као и стручњаци чија је одговорност да технички системи функционишу и да се 

унапређују. 

Стуб развоја кадровских потенцијала обухвата приоритете. 

18.1. Информатичка писменост и вештине службеника 

Потребно је подићи општу информатичку писменост запослених у органима државне 

управе, као и вештине у коришћењу посебних информатичких решења; 

18.2. Запошљавање ИKТ стручњака 

Да би ИKТ решења потребна за развој е-управе била одржива, потребно је обезбедити 

одговарајућу ИKТ подршку. При томе, посебну пажњу треба посветити формирању 

стручних тимова који пружају ИKТ услуге. Kао што је рационално рачунарске ресурсе 

концентрисати у рачунарске центре који су заједнички за више организационих јединица 

или органа, тако је рационално и да високостручни тимови који су одговорни за рад и 

унапређење тих ресурса буду организовани тако да пружају услуге већем броју 

организационих јединица или органа. Без обзира у којој мери се определимо да неопходне 

ИKТ услуге уговоримо са спољним предузећима, одређени стручни тимови су потребни 

унутар органа власти. 

 

 

19. ПОНОВНО КОРИШЋЕЊЕ ИKТ РЕШЕЊА УЗ 

УПОТРЕБУ ОТВОРЕНИХ СТАНДАРДА 

Подржава се развој и употреба отворених стандарда и спецификација. 

При набавци ИKТ решења равноправно ће се узимати у обзир софтвер отвореног кода и 

софтвер који није отвореног кода. То укључује и могућност одговарајуће мешавине 

софтвера отвореног кода и другог софтвера у оквиру ИKТ решења. 

Одлуке у поступцима набавке треба доносити на бази најбољег односа цене и 

карактеристика решења које се нуди, узимајући у обзир укупне трошкове које решење 

носи током целокупног животног циклуса, укључујући трошкове одржавања и трошкове 

неопходне софтверске и хардверске платформе, а након што се утврди да решење 

испуњава минималне услове функционалности, безбедности, скалабилности, 

преносивости, подршке и управљивости. 

Из разлога отклањања баријера за поновно коришћење набављеног решења у оквиру органа 

власти, у набавкама које укључују софтвер треба настојати да се добију пуна права на 

изворни код софтверског решења, осим за делове решења који представљају готове 

комерцијалне производе доступне на тржишту, а који треба да су исказани у понуди 
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При набавци софтверских лиценци, треба настојати да је лиценцама покривен цео јавни 

сектор или барем да лиценце буду преносиве унутар јавног сектора без ограничења и 

додатних трошкова. 

Kада неки орган власти већ има власништво над реализованим системом, пројектним 

решењем или архитектуром, треба настојати да то буде поново искоришћено у оквиру 

јавног сектора када год је погодно. 

 

 

20. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ИНОВАТИВНИХ ПРИМЕНА ИKТ 

Стални напредак и све већа доступност технологије отвара простор за иновативна решења 

која уз смањена улагања доводе до знатно већег унапређења праксе него претходно 

уобичајена решења. У условима ограничених средстава за улагање у развој е-управе, 

иновативна примена ИKТ представља пут ка бржем развоју примене технологије. 

Иновативна решења често укључују одлуке које треба донети пре покретања набавке или 

пројекта кроз који ће се то решење реализовати у пракси. Због тога је потребно да се у 

посебним активностима истраживања и развоја истражују могућности, анализирају 

примери добре праксе, проверава изводљивост, израђују спецификације и развијају 

прототипови иновативних решења примене ИKТ. 

Ове активности треба да буду подржане приоритетима научног и технолошког развоја 

Републике Србије. Такође, органи који планирају пројекте у области развоја е-управе 

треба да размотре могуће идеје инвентивне примене ИKТ и спроведу истраживање и 

евентуални развој прототипа, да би проверили те идеје. 

 

 

21. KООРДИНАЦИЈЕ ИKТ ИНИЦИЈАТИВА 

У оквиру органа власти тренутно не постоје јасни услови и стандарди које треба да 

испуњавају пројекти који укључују примену ИKТ. Применом закона којим се уређују 

јавне набавке, прописа у вези пројеката Националног инвестиционог плана, као и 

међународних споразума, установљени су поступци у којима се не препознају општи 

услови везани за примену ИKТ. Прописи као што су Упутство за израду и усвајање 

пројеката информационих система државних органа ("Службени гласник СРС", број 

49/89) и Закон о информационом систему Републике Србије ("Службени гласник РС", број 

12/96) имају мали ефекат у пракси. 

Потребно је развити инструменте координације у ИKТ пројектима, укључујући измене 

наведених прописа. 

Kоординација примене ИKТ треба да обезбеди усклађивање приоритета развоја, мањи степен 

непотребног дуплирања ресурса и реализацију пројеката који ће решавати заједничке 

проблеме већег броја органа 
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22. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ 

Брз развој примене ИKТ прате безбедносни ризици. Безбедна е-управа значи безбедну 

ИKТ инфраструктуру, безбедне софтверске апликације, безбедне персоналне рачунаре, 

безбедне податке на преносивим медијима, одговарајућу организацију, безбедне 

електронске услуге, информационо-безбедносну културу и друге аспекте информационе 

безбедности. 

Аспекти информационе безбедности требају се узети у обзир у свим активностима развоја 

е-управе, почевши од реализације појединих ИKТ решења, па до израде прописа. 

23. ФИНАНСИЈСKИ ЕФЕKТИ 

Имајући у виду мере Владе против економске кризе, за реализацију Стратегије неће се 

користити буџетска средства ван оквира претходно планираних средстава за текућу 

буџетску годину и за наредне две фискалне године, а исказана стратешка опредељења ће 

се употребити и као основ за планирање и добијање додатних средстава из страних 

фондова. 

Са друге стране, развојем е-управе долази до значајних непосредних уштеда као што је 

смањење трошкова штампе и достављања докумената, укључујући смањење потребе за 

пословима везаним за отпрему, курирску доставу и пријем докумената, смањене потребе 

за пословима који се односе на издавање потврда о чињеницама из службених евиденција, 

као и других послова који ће се рационализовати аутоматизацијом  процеса. 

Поред тога, е-управа ће повећати транспарентност рада и омогућити боље праћење 

ефикасности и ажурности рада органа, што ће значајно допринети планирању и 

спровођењу мера рационализације јавног сектора. 

Развојем е-управе ће се смањити и трошкови предузећа кроз ефикаснију и јефтинију 

комуникацију са органима власти, брже и транспарентније обављање поступака пред 

органима, као и кроз позитиван утицај е-управе на развој електронског пословања. 

Увођењем новог информационог система  омогућено  је  брже  и  ефикасније  решавање 

захтева крајњих корисника (грађана). Имплементирани е‐сервиси  омогићили су да 

грађани већину захтева поднесу у потпуности преко Интернета. Последица примене је 

ефикаснији и транспарентнији рад локалне самоуправе. Увођењем Web портала очекује се 

даље смањење броја долазака грађана у зграду општине. 
 

Приходи се остварују у виду услужних такси које се наплаћују за издавање извода. 

Плаћање се остварује у тренутку преузимања извода у општини, који је претходно 

наручен преко портала Е‐управа. Могућност примене у другим градовима/општинама 

Потреба за постојањем Web портала е‐управа постоји у  свим  градовима  и  општинама 

без обзира на величину. За реализацију, по тврдњама подносиоца ове пријаве, потребно је 

поседовати добру вољу, подршку руководства  града  или општине и одговарајућа 

финансијска средства. Уз све наведено, неопходан је и едуковани технички кадар који ће 

омогућити да систем заживи у пракси. Предуслови које други градови и општине морају 

поседовати за примену овог примера 
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добре праксе су постојање хардверске инфраструктуре и одговарајућег софтвера. 

Потребно је да увођење и одржавање система изврши технички образован кадар. Постоје 

и друге општине које користе слична комерцијална решења за пружање  услуга грађанима 

преко Интернета. 
 

Потенцијална унапређења се односе на набавку нових модула који ће обезбедити пружање 

услуга грађанима и од других служби на нивоу општинске управе. Постоји потреба за 

променама у примени ове ИКТ праксе како би се обезбедило грађанима да могу да добију 

тражена документа на кућну адресу. За сада је само омогућено наручивање извода из 

матичних књига преко  Интернета,  док  се  исти  морају преузети лично у згради 

општине. Постоји  потреба  за  унапређење  у  домену  примене електронског потписа у 

овој пракси. Применом електронског потписа, омогућило би се слање  различитих  

докумената  (извода  из  матичних  књига,  решења, одобрења,...) на електронске адресе 

корисника. 
 

24.  ПРЕПОЗНАТИ ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИЈАЛНА РЕШЕЊА 
 

Након увида у све пријаве (33 из 24 градова и општина), и обиласка 13 градова и општина 

широм Србије, генерални утисак је да су активности на пољу увођења ИКТ у градовима и 

општинама  у  Србији  интензивиране,  присутно  је  побољшање  у  односу  на  претходне  

године,  али  је  проценат  општина  које  имају  имплементиране све нивое електронских 

услуга према грађанима и правним лицима још увек низак. У неким општинама улажу се 

напори у циљу развоја информационог система и услужног центра за кориснике општине 

који би без лутања по службама могли да на једном месту добију потребне информације. 
 

Свакако је ово добра основа  за  даљу  надградњу,  али  у  домену  е‐управе  пре  свега је 

неопходно омогућити грађанима и правним лицима да услуге добију и преко Интернета, 

без доласка у општину. Видљиво је да развој ИКТ‐а у општинама у многоме зависи од 

донација и разумевања руководства. Наиме, уколико се водећа структура власти састоји 

од људи којима је професија везана за ИКТ, тада су активности у тој области у потпуности 

подржане. 
 

Мали је проценат општина које средства за развој ИКТ‐а прибављају искључиво из 

општинског буџета. За веће пројекте ипак је неопходна помоћ донатора, па су  општине 

које су обезбедиле донације успешно реализовале изузетно добре примере ИКТ праксе. 

Лидери у пружању електронских услуга према корисницима јесу  општине које се не 

одликују великим бројем становника већ добром организацијом ИКТ сектора, подршком 

руководства и довољним финансијским средствима. Велики број градова и  општина  на  

Web  сајтовима  нуди  само  информације  или  преузимање образаца. 
 

Од е‐сервиса који се пружају преко Интернета најприсутнији су:  “Виртуелни  матичар” ‐ 

наручивање извода из матичних књига (који врло ретко има ниво трансакције – плаћање 

извода у тренутку наручивања) и провера бирачког списка.  Неке  општине  пружају  

комплетно  праћење  предмета  грађана  путем  Интернета кроз сервис е‐Писарница. Овај 

сервис се базира на интерном сервису општине који омогућава кретање, обраду и решавање 

предмета у електронском облику, без коришћења интерне доставне књиге. Грађанима је 

омогућено да након подношења захтева лично у општини, уз одговарајућу шифру добију 

информације које се тичу статуса њиховог предмета преко Интернета. У појединим 

општинама постоје тзв. 
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Услужни центри за грађане. Они функционишу по принципу “one stop shop” – све услуге 

на једном месту за корисника. Услужни центри поседују шалтере за рад са грађанством 

и/или правним лицима, и то углавном по један из сваке службе општине. Понекад је и 

више од тога –  поднесци  грађана  се  електронским  путем  дистрибуирају по службама 

захваљујући јединственом информационом систему и 114 специјализованом “back office” 

софтверу. Ове општине на “back office” софтверу базирају све електронске услуге  према  

грађанима  као  и  оне  које  су  доступне  преко Интернета. 
 

Међутим, замена физичког услужног центра виртуелним и размена докумената искључиво 

у електронској форми унутар локалне самоуправе је дуготрајан процес. Већина општина у 

Србији за сада ипак нема надградњу информационог система апликацијама које би 

омогућиле електронизацију писаних докумената и комплетну електронску обраду. Оно 

што је присутно у већини општина, а што свакако представља добар пример увођења 

е‐управе унутар општине, јесу електронске матичне књиге. 
 

Постојање информација о грађанима у електронском облику омогућава добијање извода 

веома брзо и једноставно, чиме се смањују гужве у општинском услужном центру. Многи 

градови/општине омогућавају издавање извода грађана и у месним канцеларијама  у  

удаљеним  околним  местима  која  су  на   територији општине/града. Могућност 

добијања извода у било ком граду или  општини  без  обзира на место рођења за  сада  не  

постоји.  За  имплементацију  оваквог  типа сервиса неопходно је имати јединствену базу 

грађана на нивоу државе или омогућити приступ независним базама градова/општина на 

основу електронских сертификата. Оно што се може уочити на основу увида у стање, али 

и на основу информација из самих градова и општина, je да број корисника електронских 

сервиса није велики. Узрок за ово највероватније лежи у недовољној информатичкој 

писмености грађана или у недостатку техничких предуслова (PC рачунар и Интернет  

конекција).  Због  тога држава треба да  поведе рачуна о  томе – при  томе је вероватно 

најлакше да се  већ у основној и средњој школи деца информатички образују и  спреме  за  

изазове  који их  очекују  у  новој  ери  примене  ИКТ  у  свим  областима  укључујући  

е‐управу. 
 

Садашњим стањем образовања у коме се Информатика учи само као факултативни 

предмет у  основним  школама  то  свакако није могуће.  Код  реализације  е‐управе јако је 

важна правна регулатива. Е‐сервиси које треба имплеметирати према  грађанима, правним 

лицима или који се користе у интерном раду општинских служби морају бити у складу са 

постојећим законима и уредбама. У неким случајевима неопходне су  промене  у  

регулативи  на  нивоу  локалне  самоуправе. Занимљиво је  да је врло мали број градова и 

општина које су учествовале у овом пројекту дало информације о томе која законска 

регулатива се примењује и да  ли  је  било  неопходно нешто мењати у постојећој. 
 

Већина ИКТ представника градова и општина није навело да софтверска решења морају  

бити  у  складу  са  Законом  о  управном  поступку,  Уредбом  о канцеларисјком пословању 

органа државне управе, Упутством о канцелариском пословању државне управе и другим 

законским и подзаконским  актима  који регулишу употребу софтвера. Занимљиво је и да је 

одговор на питање употребе елетронског потписа био углавном исти – не постоји 

одговарајућа регулатива која обезбеђује његову примену. Међутим, законом и позаконским 

актима Влада Републике, одговарајућа министарства, управе и јавна предузећа увелико 

показују 
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спремност да електорнски потпис коначно почне да  се  примењује и градови и општине 

треба да им помогну у томе. Квалификовани електронски  потпис  је  замена за својеручни 

потпис, а  његовом  применом  грађанима  ће  бити  омогућено  обављање администрације 

од куће путем Интернета, самим тим и мање чекање у редовима. 
 

Употреба електронских потписа као и развој електронске управе и електронског 

пословања елиминисаће непотребну папирологију и убрзати размену  докумената.  Када је 

у питању ИКТ кадар у градовима и општинама који се бави проблемима увођења е‐управе, 

ситуација је јако лоша. Већина општина има врло мали број стручног ИКТ кадра 

задуженог за послове примене ИКТ, што свакако треба променити. Обично је  то  један  

човек  који  ради  све  послове  од  одржавања  мреже и система,  до  реализације  неких  

парциjaлних  решења.  Врло  је  мали  број  локалних самоуправа које имају Одељења, 

Службе или Управе са већим број запослених. Едуковани кадар је неопходан како за 

израду и одржавање, тако и за коришћење е‐управе. Позитивни примери су Суботица и 

Ниш са 15‐так запослених у овој области, и Инђија која има Агенцију која ће покушати да 

оствари приходе на основу искуства стеченог код увођења е‐управе у својој општини. 
 

За локалне самоуправе проблем је и начин избора софтвера и опреме. На основу 

информација добијених из општина које смо посетили, локалне самоуправе очекују да се 

на нивоу Републике изврши стандардизација за софтвер који је неопходан, да се изврши 

прилагођење законске регулативе,  дефинишу  процедуре  за  размену  података и створе 

услове једнозначности у развоју и примени софтвера. 
 

Међутим, већину ових захтева је тешко испунити или не треба урадити због 

потенцијалног увођења монопола и фаворизовања појединих фирми. Опрема и  софтвер  

треба  да  одговарају  захтевима  локалне  управе  и  величини  информационог система. 
 

На основу информација добијених од предлагача ИКТ праксе код избора опреме и 

софтвера потребно је знати: 
 

• број радних места 

• начин управљања оптерећењима (броју операција у току радног дана и изменама 

рола) 

• број рачунара у мрежи и тип мреже 

• жељени ниво заштите система 

• хаваријски сценарио и жељено стање у непредвиђеним ситуацијама 

• број модула који се имплементирају 

• послови  које поједини извршиоци обављају у случајевима различите 

оптерећености 

• начин управљања пословним процесима од стране руководства (шефови, 

начелници …) 
 

На основу наведених ставки могуће је предложити потребну  опрему,  софтвер  и  обуку 

запослених. Организациона структура управе не утиче на имплементацију система и начин 

функционисања система. Промена организационе шеме не треба да има утицаја на 

информациони систем. Важни су само пословни процеси. Важно је извршити обуку 

запослених и припремити их за промену начина рада како би се 
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умањио отпор према информационом систему. Након анализе доступних упитника и 

анкета и реализованих обилазака, препознали смо генералне чиниоце који отежавају 

увођење е‐управе у градовима и општинама: 
 

• Непостојање свести руководства о доприносу ИКТ‐а општини, 

• Недостатак финансијских средстава општина, 

• ИКТ одељења у оквиру општина немају одговарајућу надлежност; често се 

дешава да је ИКТ одељење у оквиру неке друге службе која није свесна 

предности (и вредности) које ИКТ доноси, 

• Непостојање довољног броја радних места ‐ ИКТ одељења се у појединим 

општинама своде на једну особу задужену за одржавање целокупне ИКТ 

инфраструктуре, програмирање, и сл. 

• Неравномеран развој општина (Постоје општине које преко Интернета 

корисницима нуде само информације – ово су углавном мале и сиромашне 

општине код којих се мало улаже у унапређење ИКТ‐а. 
 

У овим општинама одељења функционишу независно и не размењују међусобно 

информације. Услед тога се грађани много више задржавају унутар  општине,  шетајући 

од службе до службе ради добијања неке услуге. 
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192. 
 

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 ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

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

године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стратегије развоја туризма 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:020-241/19-I-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК     

 

 

     Небојша Милетић,ср. 
 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 86 

 

 

 

 

193. 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 2020-2025 

 

 

 

 

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: Стратегија развоја туризма 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 

Много је разлога да се туризам у Србији сматра делатношћу са изразитим шансама за 

развој, посебно на нивоу локалних структура, где се очекује перманентан раст, како због 

великог броја ресурса тако и због њиховог квалитета. Планирање и развој туризма једне 

општине базира се на анализи друштвеног и економског стања, како у општини тако и у 

њеној околини, који су често у нескладу. 

Планирање развоја туризма, такође, базира се на туристичкох валоризацији природних и 

антропогених ресурса, оцени туристичко-географског положаја општине као и стању на 

туристичком тржишту. Стога је неопходно темељно уочити све чиниоце који утичу, или 

би могли да утичу, на развој туризма. Планирањем развоја туризма општина доноси 

одређене одлуке које се спроводе у будућности и тиме одређује правац развоја привреде 

односно, у овом случају, привредне делатности – туризма. Због специфичне 

комплексности туризма као привредне делатности, израда плана развоја туризма мора да 

обухвати веома широку лепезу утицаја. 

Основни задатак документа јесте да одреди визију будућности, пружи решење 

друштвених, економских, техничких и институционалних проблема, као и проблема који 

се у овој делатности јављају у Општини и њеној околини, а такође и да прикаже 

могућности прилагођавања трендовима развоја туризма у земљи и свету. Предмет анализе 

Плана представљају ресурси који се налазе на територији општине Лапово. Такође, 

анализом су обухваћени сви потенцијални простори у општини који могу имати одређену 

туристичку вредност. Међутим, како туризам као појава не признаје административне 

границе, у одређеним деловима студије анализира се и шире  подручје Општине. Циљ 

документа је да се анализом укупног туристичког потенцијала општине Лапово са 

становишта туризма, спорта и рекреације утврде правци развоја туризма као и да се 

дефинишу стратешки циљеви, приоритети и мере. 

Циљ је да се на основу утврђених оцена вредности и значаја туристичких потенцијала 

дефинишу простори са јаким потенцијалима за развој, затим простори који немају 

потенцијала, и на крају простори који могу бити стубови развоја, али је потребно решавати 

одређене недостатке. Сврха документа је да се на свеобухватан начин прикажу резултати 

анализе стања и оцене туристичких вредности као полазне основу за израду стратегије 

развоја туризма, као и да се прикажу резлтати синтезе прикупљених информација и података 

у форми праваца развоја туризма, стратешких циљева развоја, туристичких производа и 

других одредница развоја туризма. Потреба стратешког планирања у туризму, између 

осталог, базирана је на карактеристикама туристичке тражње и туристичке понуде што 

представља део анализе окружења општине Лапово и анализе тржишта. Изразито динамична 

и променљива тражња стоји насупрог релативно статичној и непроменљивој туристичкој 

понуди. Неплански развој туристичке понуде и погрешан избор елемената на којима се 

базира развој суштински утиче на развој ове прирвредне делатности 
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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. 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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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, 
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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. 

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 
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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. 

 

 

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). 
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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 

- 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 
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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. 
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С обзиром да стални мониторинга квалитета ваздуха није успостављен, процена стања 

његовог квалтета може се приказати на основу присутних емитената загађујућих 

материја, њиховог размештаја, капацитеата на територији општине и ближе околине. 

Од потенцијалних загађивача ваздуха на подручју Лапова, пре свега треба издвојити 

друмски и железнички саобраћај као и индивидуална ложишта. Територијом Лапова 

пролази деоница ауто-пута Београд - Ниш (Е-75), затим магистрална, двоколосечна пруга 

међународног карактера Београд - Ниш, железничка пруга Лапово - Крагујевац, а на овој 

територији је лоциран и железнички чвор Лапово. Наглашено саобраћајно оптерећење 

инфраструктурних система знатно утиче на квалитет ваздуха. Позитивна активност 

тумачена и као једна од мера предузетих зарад побољшања квалитета ваздуха је 

гасификација општине који се већ спроводи. 

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 ха 93 а и 

налази се на територији општине Лапово. Компанија А.С.А. Еко огранак Лапово, 

руководи новоизграђеном депонијом и преносом искуства и знања обезбеђује да депонија 

служи општинама у наредних 25 година. 

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 

(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. 
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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. 

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 EWSD 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 
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децентрализација постојеће мреже са преко 20 нових уређаја који би омогућили 

коришћење широкопојасних услуга. 

Активности на децетрализацији телекомуникационе мреже подразумевају реконструкцију 

и проширење постојећих капацитета. На предметном подручју постоји изграђена 

кабловска ТТ канализација. Такође, у функцији су и две базне станице мобилне 

телефоније оператера Телеком Србија. 

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%). 

 
4. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА СРБИЈЕ 

За израду стратегије развоја туризма општине Лапово неопходно је утврдити спољашње 

окружење на националном, регионалном и глобалном нивоу. Такође, одређени стратешки 

документи, на националном нивоу, представљају основну водиљу за дефинисања 

стратешких циљева у овом случају консултоване су смернице Стратегије развоја туризма 

Србије, као вишег акта. Као потенцијално нова туристичка земља која тек тражи своје 

место на туристичком тржишту, а уважавајући, при томе, глобалне трендове и процесе на 

тржишту, Србија има добре могућности да искористи своју садашњу "low profile" 

позицију и то из неколико разлога: 

• Србија може да учи из добрих и лоших искустава других; 

• Србија може да креира туристичке производе и своју позицију на тржишту у 

складу с савременим трендовима; 

• С обзиром на наслеђену инфраструктуру и организацију у туризму, Србија може 

да дејствује брзо; 
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• Србија има критичну масу знања и интерног капацитета за брзи улазак у 

међународну туристичку утакмицу. 

Реалне шансе Србије се огледају у следећем: 

• Глобални заокрет у туризму: Пре свега је реч о коришћењу прилика 

незаустављивог тренда уласка на туристичку мапу све већег броја мањих (нових) 

дестинација, услед већ потврђене навике да туристи све више траже и прихватају 

нова искуства и дестинације. Тим пре када такве дестинације нуде нова искуства 

на професионалан начин; 

 

• Прозводи с највећим пословним потенцијалом: Од једанаест производа 

темељених на искуствима, Србија има шансе у свима, осим туризма "сунца и 

мора". При томе, посебно ваља истаћи шансе Србије у производима повезаним 

са коришћењем природе и екотуризма, здрављем, активностима специјалних 

интереса, руралним туризмом, културним туризмом, речним крузингом као и 

пословним туризмом. 

 

 
• Профил нових туриста: Сви кључни трендови на пољу промене профила 

туриста будућности такође иду на руку Србији. Посебно је реч о трендовима 

према независним, технолошки образованим посетиоцима у потрази за 

аутентичним искуствима, као и активним туристима заинтересованим за културу 

и природне ресурсе дестинација у које путују. 

 

 

• Општи раст тржишта: Традиционалне емитивне земље и даље имају тренд 

раста, уз све већу диверсификацију интереса, у складу са данашњим 

социо‐културним променама у тим земљама. С друге стране, убрзано се  отварају 

нова емитивна тржишта, која су све више избирљива и траже добру вредност за 

новац. Европске интеграције посебно иду на руку лакшем доступу окрупњеног 

тржишта за сваку рецептивну земљу. Питање је само јасног опредељења и 

спремности Србије да у туризму искорити шансе, као и професионалног 

опредељења. Стратегија развоја туризма поред тога што дефинише стање на 

светском и Европском туристичком тржишту, издваја и неколико видова 

туризма који би требало да имају приоритет у развоју туризма Србије. 

 

 
Следећи облици туризма су издвојени као приоритетни: 

 

 Рурални туризам подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима у 

циљу привлачења туриста и стварања додатног прихода. Рурални туризам укључује 

различите облике туристичке активности као што су: одмор у сеоским 

домаћинствима, упознавање са пољопривредном производњом и рад на фармама, 

учествовање у локалним манифестацијама, активности у природи, уживање у 

традиционалним 
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специјалитетима, упознавање локалне традиције и културе, сакупљање биља и плодова, 

разгледање и излети и сл. Рурални туризам обухвата и друга туристичка кретања, 

активности и програме које се одвијају у руралном простору. 

 Производ пословног туризма укључује индивидуална лица који путују у одређене 

дестинације из професионалних разлога. С друге стране, мајс (МICE) производ 

представља организован облик путовања такође повезан с пословним мотивима. Овај 

производ укључује, дакле, све људе с пословним мотивима, искључујући раднике на 

привременом раду (постати/бити делом радне снаге у другој дестинацији). Постоји битна 

разлика између здравствених и велнес туристичких производа. 

 Здравствени туризам повезан је с клијентима са разним здравственим проблемима који 

путују ради терапија/третмана које ће им помоћи да побољшају своју здравствену 

ситуацију. 

 Велнес туризам се тиче клијената доброг здравља а који су у потрази за третманима који 

ће им омогућити одржавање тог статуса. Данас су здравствени и велнес клијенти у 

потрази за бољим здрављем, смањењем прекомерне тежине, смањењем ефекта  старења, 

смањењем бола и нелагоде, уклањањем стреса, што су и главни мотиви одабира овог 

производа. Тражња за спа/велнес производима константна је током целе године. 

Производ посебних интереса састоји се од више тржишних ниша, а представља 

одморишну активност која се догађа у необичном, егзотичном, удаљеном или дивљем 

окружењу. 

Уско је повезан са високим нивоом учествовања у активностима од стране туриста, а 

најчешће се догађа на отвореном простору. Корисник очекује да доживи одређени ниво 

(контролираног) ризика и/или узбуђења, или, с друге стране, мирноће при чему жели 

првенствено да тестира своје способности у преферираној активности. Када се одабира 

производ посебних интереса, одабира се или одређена дестинација која жели да се посети, 

или се одабира активност која жели да се проводи. 

Бројне тржишне нише овог производа, најчешће се деле на благе (енгл. soft) и грубе (енгл. 

hard) активности. Догађај је континуирана активност која се догађа једном годишње, а 

која промовише туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог 

догађаја, те потиче госте на директно учествовање и укљученост. Да би постали део 

туристичке понуде неке дестинације, догађаји, по правилу, морају да привлаче учеснике 

и/или посматраче који нису део локалне заједнице. 

5. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 
 

Туристичка организација Србије је национална организација за промовисање туризма у 

земљи и иностранству. Она такође ради туристичка маркетиншка истраживања и сакупља 

релевантне информације о туризму. Маркетиншке активности најчешће се фокусирају на 

представљање на међународним сајмовима туризма у Лондону, Москви и Берлину као 

приоритетима, са мало нагласка на међурегионалној сарадњи са, на пример, Румунијом, 

Бугарском или Мађарском, због ограничења у буџету. Маркетиншки фокус је на скијању 

(Златибор и Копаоник), лековитим бањама, градским срединама у Београду, на пловидбама 

по Дунаву и на планинама. 
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Туристичка организација Србије је у току реорганизације у последњих пет година, што за 

последицу има недостатак оперативног континуитета. У смислу важности јужне Србије у 

националном контексту, и још прецизније у ТОС маркетиншкој перспективи, регион са 

сматра веома ниским приоритетом. 

 

 
6. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ПОДРУЧЈЕ ШУМАДИЈЕ 

Географски гледано, планско подручје подељено је између две велике регије Србије – 

перипанонске средишње Србије, којој припадају градови и општине у саставу 

брежуљкасте Шумадије, и долинских заравни Западног и Великог Поморавља, и 

планинско-котлинске регије, са брдско-планинским областима Старог Влаха и Рашке. 

Планско подручје одликује сложена морфологијa терена са брдскопланинским рељефом 

(Копаоник, Рогозна, Голија, Јастребац, Жељин, Чемерно, Гоч, Рудник, Јухор, Бељаница, и 

друго) и композитним долинама Велике, Западне и Јужне Мораве, Ибра, Расине, Ресаве, 

Рашке и њихових притока. Ту се прожимају обележја централне и јужне перипанонске 

Србије (Шумадија, Велико и Западно Поморавље) и планинске Србије (Старовлашко-

рашка висија, Копаоничке планине, део Карпатско-балканских планина) са бројним 

предеоним целинама: Темнић, Левач, Гружа, Хомоље, Лепеница, Јасеница, Жупа, Пештер 

и другим. 

Посматрајући од севера ка југу, терен се постепено смењује од ниских речних површи, 

преко нижих и средњих планина до високих планинских простора са њиховим заравнима. 

С обзиром на величину територије коју обухвата, изражене су велике разлике 

детерминисане природним условима и надморским висинама. 

Туристичка привреда је још увек на маргини привредне структуре планског подручја 

(свега 2,3% запослених у привреди), изузев у неколико мањих целина са 

вишедеценијском традицијом, на пример Врњачка Бања (15,5% у овој делатности) као 

најзначајнија дестинација у домену бањског туризма (најпосећенија бања) и Рашка 

(15,6%) са Копаоником у домену планинског туризма. Туристичке локације и дестинације 

су бројне, од установа и објеката културе, бањских комплекса (Врњачка, Буковичка, 

Богутовачка, Матарушка, Јошаничка, Рибарска, Новопазарска, Деспотовачка), језера 

(Гарашко, Гружанско, „Ћелије”), пећина (Рисовача, Ресавска, Смолућка) до заштићених 

предеоних целина (НПК, ПП „Голија”, Резерват биосфере 

„Голија-Студеница”, СПР „Увац” и других) и излетишта (на пример „Равниште” на 

Великом Јастрепцу, чија је површина 109,71 ha), и представљају добру основу за развој 

различитих видова туризма. 

 

Број туриста и ноћења варира на планском подручју. Највећи је у најатрактивнијим центрима 

као што је на пример Врњачка Бања (око 150.000 домаћих и 11.000 иностраних гостију на 

годишњем нивоу са просечном дужином боравка 3,8 за домаће и 2,6 дана за иностране 

госте). Буковичка Бања отварањем нових смештајних капацитета увећава многоструко број 

посетилаца, а планински центар Копаоник бележи пораст од око 30% (укупно око 70.000 

гостију) у сезони 
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Планско подручје данас тражи место на туристичком тржишту Републике Србије и на 

ширем туристичком подручју, јер има оптималне могућности да се интензивније 

туристички развије из неколико разлога: 

• располаже разноврсним природним и антропогеним туристичким потенцијалом; 

• може да користи добра искуства развијених туристичких региона; 

• може да креира туристичке производе и побољша положај на тржишту у 

складу са најновијим трендовима у туризму на локалном и регионалном нивоу; 

• може да делује брзо са наслеђеном инфраструктуром (модернизација 

капацитета) и (ре)организацијом у туризму; 

• може да критичну масу знања и расположиви интерни капацитет искористи за 

улазак у националну и ширу туристичку конкуренцију; 

• савремених (нових) трендова развоја туризма који подразумевају убрзани  

улазак на туристичку мапу све већег броја дестинација, услед већ потврђене 

навике да туристи све више траже и прихватају нова искуства и дестинације; 

• промене у профилу туриста ка посетиоцима који траже аутентична искуства и 

активним туристима заинтересованим за културу и природне ресурсе 

дестинација у које путују. На подручју Шумадијског, Поморавског, Рашког и 

Расинског управног округа према типу туристичког садржаја могу се 

издвојити: 

- природни туристички потенцијали; 

- антропогени туристички потенцијали (насеља и духовни/традиционални/ 

манифестациони туристички потенцијали и вредности). 

Природни туристички потенцијали на подручју Просторног плана су многобројни и могу 

се поделити на: 

1) планине и остале геоморфолошке и спелеолошке туристичке потенцијале 

2) термалне воде – бање и бањска туристичка места 

3) језера и остале хидролошке туристичке потенцијале 

4) националне паркове и остале биогеографске туристичке потенцијале 

Према природним и створеним туристичким ресурсима подручја и критеријумима 

тражње ширег круга туристичке и рекреативне клијентеле, понуда туристичког подручја 

засниваће се на следећим доминантним видовима туризма: 

•  планинском туризму и рекреацији – са разноврсном целогодишњом понудом 

како у зимској, тако и у летњој сезони уз сеоски, ловни, еколошки и друге 

видове селективног туризма; 

 

•  туризму, спорту и рекреацији и здравствено-рекреативном туризму на 

 воденим површинама – са летњом понудом на водоакумулацијама и рекама, потенцијалним 

подбранским акватичким садржајима као и целогодишњим акватичким садржајима на бази 

природне термоминералне воде, уз планински, сеоски, риболовни, ловни и друге видове 

туризма 
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• бањском туризму – са целогодишњом понудом у здравственој рехабилитацији, 

здравственој, општој и спортској рекреацији на тлу и води, на бази минералних 

и термоминералних вода и климатских погодности; уз планински, сеоски, 

еколошки и друге видове туризма; 

 

•  градском туризму – Крагујевца и иницијацијом градског туризма у осталим 

општинским центрима, са целогодишњом понудом манифестационог и 

пословног туризма, рекреације и сл; 

 

 
•  транзитном туризму – првенствено на правцу коридора аутопута Е-75 

деоница Ниш- граница Републике Македоније, источном и западном 

туристичком коридору и гребенско-панорамском туристичком коридору, уз 

функционалну интеграцију са туристичком понудом окружења; 

 

 
•  сеоском туризму – са целогодишњом понудом, уз планински, еко и етно- 

туризам, ловни туризам, производњу еко-хране, етно-занатских производа и др. 

 

 

7. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово је усаглашена са националним стратешким 

оквирима и правцима развоја, а с друге стране даје смернице за развој секторских 

стратегија као и индикаторе за детаљније планове. Стратегија одрживог развоја 

Републике Србије представља кровни документ са којим треба да буду усклађене све 

локалне стратегије одрживог развоја на територији Републике Србије. У Националној 

стратегији идентификовани су следећи приоритети: 

• Приоритет 1. Чланство у Европској унији 

• Приоритет 2. Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен 

економски раст 

• Приоритет 3. Развој људских ресурса и повећање запослености 

• Приоритет 4. Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој 

• Приоритет 5. Заштита и унапређење животне средине и

 рационално коришћење природних ресурса 

Визија и циљеви стратегије одрживог развоја општине Лапово су усаглашени са 

приоритетима Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије где ће се, кроз 

спроведене активности на локалном нивоу, допринети реализацији дефинисаних 

приоритета. 

Сви елементи развоја морају бити компатибилни са општеприхваћеним начелима развоја, 

наведеним у Националној стратегији. Спона између националног и локалног нивоа 

стратешког размишљања и деловања јесте регионални ниво, односно актуелна регионална 

стратегија – Регионална стратегија одрживог развоја Шумадије и Поморавља за период 2011-

2021, која је базирана на већ утврђеним приоритетним 
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правцима развоја преузетим из Националног стратешког документа и интегрисаних у 

претходни стратешки документ општине Лапово, а истовремено је у корелацији са 

приоритетима развоја локалних стратегија. 

 

 
8. МЕТОДОЛОГИЈА 

Од средине осамдесетих у општинама Србије су занемарене активности на планирању 

развоја. Нису доношени документи који садрже заједничку визију будућности и 

дугорочне циљеве развоја, који би обухватали друштвени, економски и институционални 

развој и заштиту животне средине, као ни секторски развојни планови за поједине 

области (туризам, привреда, пољопривреда ...). Због тога није ни било усклађених 

средњорочних, ни годишњих планова и програма. Одсуство планирања имало је за 

последицу стихијски развој, који није био заснован на реалним потребама и 

могућностима локалних заједница. 

Општине у Републици Србији су законским решењима после 2000. године, а посебно 

Законом о локалној самоуправи, добиле већу аутономију у погледу планирања развоја. 

Законом о локалној самоуправи је, као примарна, дефинисана надлежност локалне 

самоуправе да изради, усвоји и реализује програме развоја општине. Приликом израде 

Плана развоја туризма општине Лапово, примењен је веома широк и свеобухватан 

приступ инвентаризације, која садржи економске, социјалне, популационе, политичке, 

правне, административне, финансијске и друге релевантне факторе, који утичу на 

могућност развоја туризма у Општини. 

У првој фази израде плана развоја туризма општине, као најзначајније коришћене изворе 

података треба навести: 

• Републички завод за статистику 

• Туристичку организацију Србије 

• Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 

• Стратегију развоја туризма Србије и друга документа проистекла из Стратегије 

• Стратешки план развоја општине Лапово 

• Нацрт просторног плана општине 

• Закон о туризму 

Експертска анализа је примарни метод истраживања и она је у свом оквиру 

подразумевала: 

• коришћење свих релевантних података и чињеница, секундарних података и 

истраживања спроведених на терену, 

•  истраживања у оквиру експертских, групних састанака чланова 

истраживачког тима, 

• истраживања ставова и предлога који су били тема у оквиру састанака са 

заинтересованим странама и представницима општине 

• верификацију података и закључака на терену и на конкретним локалитетима у 

општини и у разговорима са представницима менаџмента и заинтересованих група 
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• Анкетно истраживање пословних капацитета приватног и цивилног сектора, у 

циљу успостављања локалних партнерстава на пољу развоја туризма. На 

основу различитих облика и метода, које су коришћене током истраживања, 

обезбеђена је усклађеност Плана са другим званично усвојеним документима 

из ове области. 

 

 
9. ВИЗИЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Визија је ментална слика о томе како становници желе да њихова општина изгледа за 15 

до 20 година. Артикулисањем изјаве о Визији и њеним укључивањем у стратешки 

документ, ствара се слика дестинације до које треба пројектовати пут. 

 

Визија општине Лапово дефинисана је претходним документом, стратегијом одрживог 

развоја за период 2010 - 2015 и има следеће карактеристике: 

 

– Договорена од стране свих заинтересованих страна 

– Описује шта доноси будућност, а не описује како се тамо стиже 

– Фокусира се на исходе процеса спровођења стратегије 

– Није увек у потпуности остварива, али даје заједници јасно виђење шта се жели 

постићи 

– Она је опис како заинтересоване стране виде своју будућност 

– Проистиче из знања формираног кроз социо-економску и SWOT анализу 

– Даје се за период од 15 до 20 година. 

 

Визија општине Лапово: 

 

Лапово је високо разијена општина у којој се континуирано стварају нова радна места 

кроз ефикасну политику привлачења инвеститора, базирану на искоришћавању 

конкурентских предности, проистеклих из повољног геостратешког положаја на 

Коридору X. 

 

Развој МСП сектора је базиран на услугама из области грађевинске индустрије, производњи 

здраве хране и туризму. 

 

Територија општине Лапово је урбанистички и инфраструктурно уређена и потпуно 

комунално опремљена градска средина са ефикасном локалном самоуправом која 

успешно развија регионална, национална и међународна партнерства. 

 

Еколошки је здрава и комунално потпуно уређена средина, која поштује принципе 

одрживости и очувања животне средине, са становницима који имају високо развијену 

еколошку свест. 

 

Лапово, општина са традиционалним породичним вредностима и добрим међуљудским 

односима, има флексибилан систем образовања који је у функцији задовољавања потреба 

локалне привреде и инвеститора, са развијеним социјалним и здравственим службама, где 

се млади баве спортом и уметношћу. 
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На осонову процене унутрашњих и спољашњих фактора у општини Лапово и утврђених 

компаративних предности, од суштинског је значаја развијање система јединствених, 

заједничких вредности општине и визије која је прихватљива за представнике власти, 

грађана и привредних субјеката. Визија је слика о томе како становници желе да општина 

Лапово изгледа за 10 година у сектору туризма. Артикулисањем изјаве о визији и њеним 

укључивањем у стратешки документ, ствара се слика дестинације до које треба 

пројектовати пут. 

10. ОБЛАСТИ ДЕЛОВАЊА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

Одрживи развој и јачање туристичке привреде на територији општине Лапово 

подразумева увећање туристичке атрактивности Општине усклађено са очувањем, 

заштитом и унапређењем посебних природних, предеоних и амбијенталних вредности и 

непокретних културних добара. 

11. ТУРИСТИЧКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Позиционирање је начин да се дестинација у свести потрошача или постави на место које 

није заузето од стране друге, конкурентске дестинације, или да истисне постојећег 

конкурента. 

То је процес који дирекно утиче на све остале маркетиншке одлуке и усмерава се на тачно 

изабране циљне сегменте, са јасно дефинисаним преференцијама у погледу производа. 

Ефектно позиционирање треба да омогући општини, као туристичкој дестинацији да кроз 

дистинктивну и јасну краћу поруку скрене пажњу аудиторијума и тако буде примећен. 

Основе за позиционирање базиране су на сету кључних вредности, истражених и 

уређених од стране свих учесника у ланцу вредности. 

Следећи сет најзначајнијих вредности/атрибута (туризма) општине Лапово који би могао 

послужити као једна од основа за дефинисање позиције као туристичке дестинације на 

тржишту: 

• Мирна (спокојна). 

• Традиционлна и аутентична. 

• Незаобилазна. 

 
 
У поступку израде Нацрта плана развоја туризма општине као и у процесима његове 

конкретизације у пракси треба да се инсистира на овим атрибутима. Из разлога успешног 

креирања Плана и његове операционализације неопходно је у што већој мери базирати се на 

овим критичним вредностима и атрибутима успеха 
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12. ТУРИЗАМ 

Променом назива установе у Културно-туристички центар „Стефан Немања“ Лапово, 

стекли су се услови за унапређење туристичке понуде општине Лапово. Осим примарне 

понуде у виду смештаја у постојећим капацитетима: Ресторан „Капија Шумадије“ (24 

лежаја) и ресторан „Стражевица“ (8 лежаја) и богата гастрономска понуда, развио се етно 

туризам кроз деловање УЖ “Моравске шаренице“ и УЛУ “Светлост“ и стварање сувенира 

и ручних радова, уметничких дела и њихово пласирање на сајмовима, етно фестивалима и 

сличним манифестацијама. Врло значајан је културни туризам као неодвојиви део 

целокупне туристичке понуде и то кроз подстицање и координирање различитих 

културних активности а посебно је циљ развијање специфичних видова туризма као што 

су: спортско-рекреативни, ловно- риболовни, културно-манифестациони, дечији, сеоски, 

излетнички, омладински и други видови. 

 

Допринос развоју туризма дала су следећа удружења: 

• Ловачко, 

• Риболовачко, 

• Бициклисти, 

• Азил за коње „Старо брдо“, 

• КУД Лапово, 

• УЖ “Моравске шаренице“, 

• УЛУ “Светлост“, 

• Удружење воћара и виноградара 

„Црвени брег“, 

• Бициклистичко

 удружење, Бајкери, 

• Плесачи „Адвенце клуб“, 

• УГ “Зора“, 

• Коло Српских Сестара, 

• Кинолошко удружење 

„Пирамида“. 

 

За унапређење туристичке понуде потребно је много тога: заједнички рад свих актера у 

туризму, едукација и реализација започетих пројеката на потребној туристичкој 

инфраструктури, повећање средстава у буџету за ту намену и запошљавање најмање 

једног радника у КТЦ-у, штампање брошура, појачана кампања и информисаност о 

понуди, стварање конкретних продајних 

и информационих места (сувенирница и 

електронски туристички банер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 118 

 

 

 

13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ТУРИСТИЧКУ ВАЛОРИЗАЦИЈУ 

Валоризација представља једну од најважнијих фаза у процесу стратешког и просторног 

планирања развоја туризма, али се истовремено ради о најкомплекснијој и сложеној фази, 

посебно када је у питању процена самих ресурса и њихових капацитета, чију туристичку 

вредност је често тешко објективно проценити. 

Циљ валоризације је да процени вредност елемената туристичког потенцијала 

(појединачно и њихов ланац вредности), односно утврди њихову употребну и развојну 

вредност. Након туристичке валоризације могуће је по вредности, капацитетима и значају 

рангирати ресурсе и остале елементе потенцијала према процењеној вредности. 

Туристичка валоризација, такође, представља вредновање, тј. квалитативно и 

квантитативно процењивање туристичких вредности ресурса, као и осталих 

конститутивних елемената туристичког потенцијала (туристичке инфраструктуре ). 

 
Предуслов приступању туристичкој валоризацији је да неки објекат/локалитет, поседује 

туристичка својства, а пре свега својство атрактивности (раритетност, знаменитост, естетске 

вредности или атракција), да буде туристичка вредност, а то значи да својим својствима 

задовољава туристичку потребу и тражњу 

 

Две су основне категорија значајне у 

туристичкој валоризацији – атрактивност и 

вредности. Резултатат туристичке 

валоризације је туристичка вредност. Један 

од метода туристичке валоризације је 

комбиновани квалитативно – 

кванититативан компартивни метод којим 

се утврђују квалитативни и квантитативни 

аспекти којим се исказује туристичка 

вредност. 

Основни принципи у туристичкој 

валоризацији и примени одређених 

 

 

критеријума за оцењивање су следећи: 

 

•  могу се поредити само туристичке атрактвности исте врсте, 

• у систем компарације морају се уврстити највише афирмисани мотиви, 

најближи и неки други карактеристични мотиви 

• може се применити и принцип комплементарности укључивањем у вредновање 

мотива друге врсте 
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14. РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

На основну претходно спроведених анализа постојећег стања општине Лапово у сектору 

туризма, оправдано је издвајање и развој следећих туристичких производа: 

• Транзитни туризам 

• Производи у оквиру руралног туризма 

• Туристичке манифестације 

 
15. ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ – ПУТЕВИ У ЛАПОВУ И ПОЛОЖАЈ 

Из уписаних података почев од 2009. па до 2015. године се може закључити да је локална 

путна мрежа проширена за 8,57 км савременог коловоза и да је остало 12,86 км 

неасфалтираних локалних улица што је 14,51% од укупне локалне путне мреже не 

рачунајући пољске путеве. 
 

Када је реч о крупној инфраструктури, њу чине важнији саобраћајни коридори (друмски, 

железнички), као и објекти, надземни електроенергетски коридори и др. 

Саобраћајно-географски положај ове општине изузетно је повољан, с обзиром да се она 

налази на европском коридору (Коридору 10) и једном од најважнијих магистралних 

коридора у нашој земљи. Посматраним подручјем пролазе основни магистрални 

коридори друмског и железничког саобраћаја што му у погледу саобраћајних веза, 

придаје посебан значај. 

Даљинске везе Лапово данас остварује преко магистралног пута М-1.11, ауто-пута Е-75 

Београд - Ниш, док везе са ближим и даљим окружењем на регионалном нивоу општина 

остварује преко регионалног пута Р-214 Велика Плана - Јагодина, магистралног пута М-

1.11 према Крагујевцу Краљеву и Чачку, као и мрежом локалних и некатегорисаних 

путева. 

Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље - на правцу централне 

зоне Лапова и у јужном делу, на позицији везивања магистралног пута М- 

1.11 према Крагујевцу. 

Путна инфраструктура у општини Лапово ће се радити према приоритетима које диктирају 

потенцијални инвеститори у индустријским зонама, а све је то обухваћено Планом Генералне 

Регулације. 

 

 

 

  

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 120 

 

 

 

Аутобуска станица са основном функцијом путничког терминала за приградски и 

међуградски саобраћај, лоцирана је у Његошевој улици, у непосредној близини петље 

Лапово, што је повољно за одвијање међуградског саобраћаја. 

С обзиром да Лапово представља један од најважнијих железничких чворова у нашој 

земљи, то је и разумљиво постојање значајне железничке инфраструктуре на подручју 

насеља. Укупна дужина железничке мреже на територији ове општине износи 5.155 км (за 

један колосек). У Лапову егзистирају следећа службена места: 

 

 
• “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. 

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 
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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. 

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. 
 

 
 

 

 
16. ПРОИЗВОДИ У ОКВИРУ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

Рурални туристички производи општине Лапово базирали би се на природним и 

антропогеним туристичким вредностима у руралном простору општине. Домаћинства 

која се баве производњом вина би могла да понуде и друге услуге гостима, тако да би 

оваква комбинација подстакла развој сеоског туризма. На првом месту то су 

спорскорекреативне активности базиране на реци и околним планинама. 

У овом смислу постоји добра основа за развој планирења, вожње планинских бицикала, 

риболова, лова, познавања биљака и гљива и томе слично. Туристичка афирмација 

локалитета у околини би довела да могућности организације излетничких тура до њих, 

која би била намењених свим сегметима туриста мотивисаних културно- сазнајним 

атрибутима. 

17. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Од 2006. године створене су значајне туристичке манифестације које имају за циљ 

окупљање различитих удружења, уметника, а све у циљу неговања културне баштине, 

неговања културе живљења, подстицања бављењем и израдом сувенира, уметничких дела 

као и ручних радова. Такође ствара се добра база за развијање сеоског туризма у сарадњи 

са приватним сектором као нераскидивим делом у стварању туристичке базе и 

инфраструктуре. 

 

Вина у част – манифестација се одржава од 2006. године, у галерији Културно- туристичког 

центра. Обухвата едукацију, дегустацију вина и проглашење најбољег вина 
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Дани отворених дворишта – манифестација се одржава од 2007. године. Ова 

манифестација се одржава у циљу едукације и подизања стандарда живљења и обухвата 

избор најлепших дворишта у три категорије: етно, парк и најлепше двориште. 

 

Међународна изложба уметника ''Град музеј железнице Лапово'' – манифестација се 

одржава од 2007. године, током септембра и октобра месеца, сваке године. 

 

Етно фестивал ''Дани Моравских шареница'' - манифестација која представља 

изложбу експоната и етно-производа ручне израде. Организацијом ове манифестације, 

већ 11 година, бави се Удружење жена Моравске шаренице. Претходних година била је 

одржавана под именима Практика и Домаћа радиност. Манифестација је регионалног 

карактера, осмишљена тако да, поред наведених изложби, обухвати и размену искуства са 

гостујућим удружењима сличне оријентације. Поменуту манифестацију просечно посети 

800-1000 гостију. 

18. ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Постоје угоститељски објекти мањег капацитета, али са понудом која може делимично да 

задовољи потребе туриста. Заступљеност традиционалих јела и пића може бити 

проширена. Угоститељски објекти су углавном усмерни на локално становништво. 

Упркос веома повољним природним потенцијалима (клима, рељеф, незагађеност терена, 

квалитет земљишта...), традицији у пољопривредној производњи као и чињеници да је 

добар део становништва оријентисан ка пољопривреди. 

Пољопривреда у општини је и даље углавном екстензивна и најчешће традиционална, сем 

појединачних случајева који су тржишно опредељени. По укупним површинама 

пољопривредног земљишта и начину његовог коришћења, западни део подручја има 

повољније услове за развој интензивне пољопривредне производње. У осталом делу 

подручја, у планинским и периферним сеоским насељима, изразити су процеси 

депопулације. Ратарство, а пре свега производња раног поврћа карактерстична је за 

равничарски део општине, а велики део пољопривредних површина које се обрађују је у 

затвореном простору (под пластеницима). У брдско-планинском пределу, терен је 

посебно погодан за плантажни узгој јагодичастог воћа. У биљној производњи 

доминирају: повртарство (паприка, парадајз, купус, краставац), ратарство (кукуруз, 

пшеница) и крмно биље у равничарском подручју, затим воћарство (шљива, јабука и 

ораси, а последњих година вишња и јагода) и посебно виноградарство, претежно у 

брдском подручју. Сточарска производња је слабије развијена, а у последље две деценије 

је скоро три пута смањен број грла, са даљом тенденцијом смањивања. Заступљено је 

говедарство (најчешће домаће шарено говедо у типу сименталца) и свињарство (укрштене 

расе ландраса, јоркшира и пиатрена) претежно у брдском подручју, а овчарство (укрштен 

витемберг, мање цигаја) у  брдско-планинском подручју 

Спорт и рекреација. Дистрибуција терена за рекреацију и спорт на територији општине је 

неравномерна. Највише спортско-рекреативних терена и објеката је заступљено у 

општинском центру и равничарском делу општине. У осталим, нарочито брдскопланинским 

насељима у јужном и северозападном делу подручја, проблем 
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представља недостатак, односно, неадекватна заступљеност и уређеност рекреативних 

простора. 

С обзиром на перспективе развоја спорта и позитивне демографске трендове који се у 

будућности очекују у градском насељу, постојећи спортски терени и простори нису 

довољни да задовоље бројне и разноврсне потребе младих, али и амбицију општине да 

заузме значајно место на спортској мапи Србије. Изражена је потреба за изградњом 

комплекса тениских терена, као и изградњом отворених и затворених базена. 

 

 
19. МАРКЕТИНГ ПЛАН ДЕСТИНАЦИЈЕ ЛАПОВО 

Маркетинг план је један од најзначајнијих елемената стратешког развоја туристичких 

дестинација. Маркетинг планом дестинације дефинишу се основне стратешке 

маркетиншке активности које је потребно предузети како би се остварила визија и 

дефинсани циљеви туристичког развоја. 

Основу маркетинг плана туристичких дестинација чине маркетинг активности које се 

примењују у одређеном периоду како би се интензивније комерцијализовали туристички 

производи, повећао укупан туристички промет и остварио дугорочни раст тржишног 

учешћа. 

Маркетинг планом општине биће дефинисане основне маркетинг активности које 

потребно спровести у периоду од наредних пет година како би се повећао туристички 

промет у дестинацији и остварила дефинисана визија и циљеви турстичког развоја. 

Маркетинг план општине треба да представља основу на којој ће бити надограђивана 

маркетинг стратегија у складу са будућим развојем туризма у дестинацији и трендовима 

на интернационалном и домаћем туристичком тржишту. У маркетинг стратегији од 

посебног значаја су маркетиншко комуницирање и испоручивање нових вредности које ће 

бити створене развојем туристичких производа на подручју општине реализацијом 

инвестиционих пројеката, програма конкурентности и планова развоја туризма. 

Стратешки приоритети маркетинг плана су следећи: 

• брендирање 

• интернет 

• дефнисање циљних тржишта 

• маркетинг план производа 

• интегрисане маркетиншке комуникације 

• интерни маркетинг 

 
У складу са планом маркетинга туристичких производа Србије, по важећој Стратегији 

развоја туризма Србије до 2015. године, у општини идентификована су и изабрана три 

кључна туристичка производа: Транзитни туризам, Производи у оквиру руралног туризма, 

Туристичке манифестације. Након анализе тржишта и изобра туристичких производа са 

најреалнијим тржишним шансама, у следећем делу наведене су основне претпоставке за 

тржишно позиционирање, циљна тржишта на којима је потребно 
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извршити позиционирање, циљне групе ка којима се усмеравају маркетиншке активности, 

промотивне активности са каналима продаје 

ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ 

 

  

Основне претпоставке: • близина аутопута Е 75 и близина Власинског језера 

• адекватна туристичка сигнализација 

• реконструисани хотелски капацитети прилагођени 

туристима у пролазу 

• локалне атракције промовисане и прилагођене за 

посете 

• Лапово промовисано као транзитни пункт 

Циљна тржишта • Србија (Београд, Војводина, већи градови) 

• Земље Централне и Северне Европе (Мађарска, 

Аустрија, Швајцарска, Чешка, Словачка, Немачка, 

Пољска, Финска, Шведска и др.) 

• Земље Западне Европе (Велика Британија, 

Француска, Холандија, Белгија) 

• Земље бивше СФРЈ 

Циљне групе • Транзитни туристи на путу за Грчку и Турску. 

• Транзитни туристи на путу за Бугарску 

• Транспортна предузећа 

Промоција и канали 

продаје 

• Наступи на сајмовима (Београд, Нови Сад) 

• Интернет презентације 

• Оглашавање на специјализованим сајтовима за 

планирање путовања 

• Специјализоване агенције (Агенције 

специјализоване за Грчку и Турску) 

• Итернет сајтови за Грчку (домаћи и страни, 

плаћено оглашавање) 

• Интернет сајтови за Турску (домаћи и страни, 

плаћено оглашавање) 
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Стратегија развоја туризма општине Лапово 
 
 

 

Развојна 

област 

Стратешки циљ Оперативни циљ  Пројекти   

Формирање и 

развој 

атрактивних 

културних, 

спортских и 

туристичких 

садржаја уз 

ефикасно 

коришћење 

локалних 

природних 

ресурса, кроз 

инвестирање у 

младе и 

подизање 

њихових 

капацитета 

1.Развити туристичку 

понуду и подићи ниво 

туристичких услуга 

стварањем услова за 

комерцијализацију 

природних ресурса, 

изградњом неопходне 

туристичке 

инфраструктуре и 

постизањем економске 

одрживости 

постојећих и нових 

туристичких 

производа 

1.1. Повећати 

туристичку посећеност 

општине Лапово за 20% 

до 2021. године 

повећањем квалитета 

постојећих 

манифестација и 

увођењем нових видова 

туризма са акцентом на 

етно и спортски туризам 

 
 
 
1.2. Проширити 

туристичку 

инфраструктуру за 30 

% до 2021. године 

изградњом 

смештајних 

капацитета и пратеће 

инфраструктуре 

1) Каталог Међународне изложбе 

ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

ЛАПОВО 

2) Категоризација сеоских 

домаћинстава на територији 

Лапова 

3) Kад кажем Лапово-

фотомонографија 

4) Лапово у фокусу туризма 

5) Лапово у срцу Железнице 

 
 
 

1) Изгрaдњa бунгaлoвa и 

пoдизaњe смeштajних 

кaпaцитeтa 

2) Реконструкција Трга Краља 

Александра, Трга Ђенерала 

Драже и Игралишта за децу 

3) Сувенирница од 

рециклираног материјала 
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20. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

План имплементације стратегије садржи подмере које се односе на читав петогодишњи 

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 развоја туризма 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 туризам 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 је туризам 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 стања туризма, 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 туризма дужни су да сарађују у спровођењу те 

политике и одреде контакт особу за туризам. Kонтакт особа за туризам координира 

активности, планира, спроводи и врши евалуацију Стратегије. 

 

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. Потребно је да постоји и адекватан годишњи извештај 
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194. 

 

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 КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

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

године. 

 

Члан 2.  

               Текст Стратегије развоја културе 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“. 
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УВОД 

Култура представља центар развоја људског друштва и људске цивилзације.Она омогућује 

људима да сањају и да се надају, стумулишићи наша чула и нудећи нам нов начин 

посматрања стварности. Култура окупља људе и подстиче на дијалог, на начин који 

уједињује, а који не подстиче поделу. Културу треба посматрати као скуп духовних и 

материјалних особина које карактеришу друштво, друштвену групу и/или једну локалну 

заједницу. 

 

Култура је много шири појам од елитистичке уметности, јер она поред уметности обухвата 

начин живота, систем вредности, традицију и веровања. Култура представља одређени 

начин мишљења и дефинише наш начин живота. 

 

У данашњој Европи културна размена је изузетно жива.Слобода кретања су у великој мери 

олакшала културну размену и прекогранични дијалог. Културне активности, као и 

културна тражња се шире, без обзира на државне границе. Све ово је појачало нашу 

радозналост и способност за културном разменом, те самим тим допринело разноликости 

наших друштава.Култура је важан сегмент развојне политике општине Лапово, а квалитет 

културног живота и догађаја је битан мотив за успешне, пословне људе, да остану да живе 

и раде у нашој средини. 

 

Израда Стратегије развоја културе године представља кључни плански документ општине 

у области културе, а треба јасно да дефинише правце и циљеве развоја, као и активности 

које треба да допринесу унапређењу културне понуде и развој културне тражње на 

локалном нивоу, уз константу сарадњу са свим партнерима из региона. 

 

1. „Култура настаје из мешања, интеракције, конфронтације, док у изолацији 

цивилизације нестају“. „Any culture is born in mixing, in interaction, in confrontation. 

Conversely, it is in isolation that civilization dies.”, Октавио Паз 

2. „Уметност може да обликује личности младих тако да буду отворених видика, да им 

усади поштовање према другима и жељу за миром“. „It is art that can structure the 

personalities of young people with a view to open their minds, to instil the respect of others 

and the desire of peace.”, Јехуди Мењухин 

Парафразирано мишљење Андре Малроа (André Malraux), на најједноставнији и зато врло 

разумљив начин о култури каже како мозак и интелигенција, ма како значили највиши облик 

те врсте баш код човека, нису ти по којима коначно разликујемо квалитет звани човек од 

осталог квалитета. Он каже да је култура та којом се човек дефинитивно одвојио и настао. 

Култура је настанак и нарастање свег богатства око, и са човеком, а најважније, самог 

човека. Култура је процес. Она је целовита еволуција од необрађеног камена, дрвета или 

кости којима рани човек погађа оне који су од њега бржи, од ватре, од прве изнуђене норме 

којом искорачује из односа промискуитета и дивљаштва, од тотема и анимизама, од 

палеолитске уметности у Алтамири, примитивног човека, од облутка и облице, ка точку, ка 

уређенијим друштвеним, па државним и политичким односима, ка монотеистичким 

религијама, ка уметности 21. века, ка софистицираним знањима и 
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направама које препознајемо у аутомобилима, авионима, ракетама, компјутерима, 

нуклеарним постројењима, нано технологијама, генетском инжењерингу и информативним 

технологијама, нас најновијих људи, њене најмлађе а законите деце са новом, 

фантастичном могућношћу. 

3. „Градови и локалне заједнице јесу привилеговани простори културног стваралаштва 

које се стално развија и пружа природно окружење креативној различитости, простори у 

којима плодни сусрети свега онога што је у њима различито и другачије (порекла, 

визије, старосна доба, полови, етничке групе и друштвене класе) омогућавају пун развој 

човека. 

Дијалог између идентитета и диверзитета, појединца и групе јесте средство од животне 

важности, које гарантује како планетарно културно држављанство, тако и опстанак 

језичких различитости и развој култура“ (Агенда 21 за културу Уједињених градова и 

локалних управа света, Принципи, тачка 7). 

 

 

1. КУЛТУРА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

Култура чини само средиште друштва, неопходан је елемент за очување демократије, 

пружа осећај припадности и дељења заједничког добра. Осим тога, гради идентитет и 

вредности које оснажују социјалне везе, гради богатство и идеје које доприносе 

економском напретку и иновацијама, као и очувању наслеђа које ће бити предато 

наредним генерацијама. 

Култура појединцима и друштву омогућава боље сагледавање и разумевање окружења, 

што је нарочито важно да би се пребродили кризни периоди. Из тог разлога је важно да сви 

актери који су активни у области културе сарађују, како би се култура нашла у средишту 

јавних политика, како би могла да се унапређује и даје свој допринос, између осталог, и 

прожимањем са свим осталим политикама. Задатак није нимало лак, будући да је потребно 

трансформисати културу, која у оквиру јавних политика тренутно има маргиналну улогу, у 

концепт који ће, заједно са осталим секторима, бити централни елемент стратегије развоја. 

Да би се постигао овај циљ, култура би требало да се посматра и кроз своју улогу и 

допринос развоју друштва, али и кроз потенцијални допринос културе развоју локалне 

економије. Потребно је да се креативном и сектору културе омогући амбијент погодан за 

развој. 

Изазов за актере у сектору културе је стога двоструки: с једне стране, потребно је залагати се 

за улогу културе користећи све расположиве инструменте јавне политике. С друге стране, 

потребно је у потпуности искористити све могућности за унапређење сектора, имајући у 

виду да су генерално, издвајања за овај сектор мала, односно створити могућности да 

локални актери у области културе сами генеришу средства. Тиме се не мисли да култура 

треба да буде виђена искључиво кроз призму економских бенефита, већ као сектор који има 

потенцијал да у неким сегментима буде самоодржив у финансијском смислу, као и да 

потенцијално обезбеди радна места и spill-оvеr ефекат на друге секторе. 
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Потребно је, дакле, пронаћи баланс између ова два сегмента који одговара стању сектора 

културе на посматраном подручју и планираним правцима развоја. 

Што се првог сегмента третирања културе тиче, недавно се почело са посматрањем и 

анализирањем доприноса културе локалном и развоју уопште. Узрок, између осталог, би 

могла бити и чињеница да је дефиниција културе комплексна и да се током година њен 

опсег мењао, од елитистичког виђења, преко предуслова демократије до елемента 

основних људских права. Ипак, чињеница да је културна димензија неопходна у креирању 

развојних политика, постала је широко прихваћена. 

Слика 1. Повезаност културе и других елемената друштвеног живота 
 

 

 

 

2. ПРАВНИ ОКВИР 

Постојање адекватног правног и стратешког оквира представља кључни фактор за 

адекватно управљање и унапређивање сектора културе и културне делатности. 

Осим анализе постојећег стања културне делатности и стваралаштва у Србији, од нове 

стратегије се очекује да одреди основне поставке, стратешке правце и инструменте за 

остваривање културног развоја, приоритет и циљеве у погледу заштите културне баштине, 

промовисања културног стваралаштва и продукције, рада установа културе и других 

субјеката активних у овој области и међуресорне сарадње 
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Табела 1. Приказ најважнијих правних аката у области културе 

 

➢ Устав Републике Србије 

(Службени гласник РС, бр. 83/06) 
• Члан 190. тачка 4. Устава наводи да 

се општина, преко својих органа у 

складу са законом стара о 

задовољавању потреба грађана у 

области просвете, културе, 

здравствене и социјалне заштите, 

дечје заштите, спорта и физичке 

културе. 

➢ Закон о локалној самоуправи 

(Службени гласник РС, бр. 129/07 и 

83/14) 

• Чланом 20. су дефинисане 

надлежности јединице локалне 

самоуправе: 

• доноси програме развоја; 

• оснива установе и организације у 

области основног образовања, 

културе, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и 

обезбеђује њихово функционисање; 

• организује вршење послова у вези са 

заштитом културних добара од 

значаја за општину, подстиче развој 

културног и уметничког 

стваралаштва, обезбеђује средства за 

финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области 

културе од значаја за општину, и 

ствара услове за рад музеја и 

библиотека и других установа 

културе чији је оснивач; 

• стара се о јавном информисању од 

локалног значаја и обезбеђује услове 

за јавно информисање на српском 

језику и језику националних мањина 

који се користе на територији 

општине, оснива телевизијске и 

радио-станице ради извештавања на 

језику националних мањина који је у 

општини у службеној употреби, као 

и ради извештавања на језику 

националних мањина који није у 

службеној употреби, када такво 

извештавање представља достигнути 

ниво мањинских права. 
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➢ Закон о култури (“Службени гласник 

РС”, бр. 72/2009) 
• Члан 4., став 2: “Јединица локалне 

самоуправе стара се о задовољавању 

потреба грађана у култури на својој 

територији и уређује поједина 

питања од интереса за своје грађане, 

као и начин њиховог остваривања, у 

оквиру права и обавеза утврђених 

Уставом и законом.” 

 

• Члан 5. дефинише улогу 

Националних савета националних 

мањина: “Национални савети 

националних мањина старају се о 

спровођењу културне политике 

националне мањине и, у складу са 

законом, учествују у процесу 

одлучивања или сами одлучују о 

појединим питањима везаним за 

своју културу, оснивају установе 

културе и друга правна лица у 

култури.” 

 

• Чланом 7. дефинише се обавеза 

локалних самоуправа да донесу 

локалне планове развоја културе и 

обезбеде средства за остваривање 

предвиђених циљева, не дајући, 

притом, никакве ближе одреднице: 

“Јединица локалне самоуправе, у 

циљу старања о задовољавању 

потреба грађана у култури на својој 

територији, доноси план развоја 

културе у складу са законом и 

Стратегијом, а за који се средства за 

финансирање обезбеђују у буџету јединице 

локалне самоуправе.” 

 

 

Осим кровног Закона о култури, којим држава брине о остваривању општих интереса у 

култури и спровођењу културних политика као скупа циљева и мера за промовисање развоја 

културе заснованих на принципима утврђеним законом, укључујући принцип поштовања 

културних и демократских вредности европске и националне традиције и различитости 

културног израза, на уређење сектора културе у Републици Србији утичу и документи као 

што су 
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• Универзална декларација о културној разноликости (УНЕСКО, 2001), 

• Конвенција о заштити и промоцији разноврстности културних израза (УНЕСКО, 

Париз, 2005), 

• Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992), 

• Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво 

(Фаро, 2005) и сл. 

Приликом израде овог стратешког документа водило се рачуна о поштовању свих 

међународних, националних и општинских докумената који омогућавају спровођење 

Стратегије и унапређују културни развој општине Лапово. 

 

2.1. Међународни документи 

 

У међународној документацији истaћемо: 

 

• Универзална декларација о људским правима (Париз, 1948.) 

• Европска конвенција о култури (Париз, 1954.) (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори 4/87) 

• Конвенција о заштити европског архитектонског блага (Гранада, 1985) 

(Службени лист СФРЈ – Међународни уговори 4/91) 

• Европска конвенција о заштити археолошке баштине (Лондон, 1969) ) 

(Службени лист СФРЈ – Међународни уговори 9/90) 

• Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво 

(Фаро, 2005.) .) (Службени гласник РС – Међународни уговори 1/2010 

• Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (Париз, 2003.) 

(Службени гласник РС – Међународни уговори 1/2010) 

• Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 

2005.) (Службени гласник РС – Међународни уговори 42/09) 

• Европска конвенција о заштити аудиовизеулног наслеђа (Стразбур,

2001.) (Службени гласник РС – Међународни уговори 17/2014) 

 
 

2.2. Национални документи 

 

У националним оквирима издвајамо следеће документе: 

 

• Закон о култури .(Службени гласник РС –72/2009) 

• Закон о културним добрима (Службени гласник РС –71/94, 52/11-др. закон, 

52/11- др. закон, 99/11-др. закон) 

• Закон о библиотечко – информационој делатности (Службени гласник РС – 

52/2011) 

• Закон о старој, реткој библиотечкој грађи (Службени гласник РС –52/2011) 

• Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области 

културе (Службени гласник РС –39/93 и 42/98) 

• Закон о кинематографији (Службени гласник РС –99/2011 и 02/2012) 

 

 

 

 

 

 

  

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 139 

 

 

 

• Закон о заштити права и слобода националних мањина (Службени гласник РС – 

72/2009 и 97/2913 – одлука УС) 

• Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС – 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) 

• Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС –22/2009) 

• Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (Службени гласник РС – 

17/2012) 

• Стратегија развоја туризма Републике Србије (Службени гласник РС –91/2006) 

• Закон о издавању публикација („Службени гласник РС”, бр. 37/91, 53/93-др. 

закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 135/04 и 101/05- др. закон), 

• Закон о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС”, број 52/11) 

• Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2010 и 

99/2011 - др. закон), 

• Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, 

бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС i 55/2014). 

3. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2017-2027 

Стратегија развоја културе Републике Србије садржи опредељења државе и дефинише 

стратешке приоритете и правце развоја културе у Србији од 2017. до 2027. године. 

 

Стратегијом се поље културе утврђује као једна од кључних димензија одрживог развоја 

Србије. То значи да је основни стратешки циљ допринос развоју друштва у Србији, 

културном животу њених грађана и евроинтеграцијама и то заштитом, изучавањем и 

представљањем културног наслеђа и подстицањем уметничког стваралаштва. Стратегијом 

се реагује на кључне потребе система културе, друштва у целини и културне дипломатије и 

међународних односа. 

 

Стратегија развоја културе у Србији настоји да уважи, вреднује, очува и развије све оно 

што је, као жива и продуктивна традиција, свака епоха и културно-цивилизацијска 

формација трајно приложила целини културе грађана Србије и Срба на ширем културном 

простору. 

 

Димензије српске културе које препознајемо и негујемо: 

 

– Словенска: ова димензија укључује не само давну културну историју – старословенско 

језичко заједништво или црквенословенско раздобље наше књижевности, већ и новију 

историју коју одликују јужнословенска културна прожимања, као и данашње везе 

српске културе са другим, суседним и удаљенијим, словенским културама, као и њихове 

узајамне утицаје; 

 

Византијска: вредности нашег средњовековног градитељства, сликарства, књижевности и 

филозофије, са Светим Савом као средишњом националном фигуром, али и вертикала која 

нас спаја с античким и средњовековним културним наслеђем источног Медитерана, а онда и 

с нововековном рецепцијом тог наслеђа у земљама савременог Источног хришћанства 
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– Старобалканска: ову димензију чини фолклорно, музичко, градитељско, језичко, па и 

кулинарско, наслеђе заједничко народима Балканског полуострва, специфична 

димензија културе, цивилизације и менталитета, коју препознајемо у делима Борисава 

Станковића или Иве Андрића, а која нам је умногоме заједничка с културом суседних 

народа на југоистоку Европе што укључује и значајну оријентално-исламску 

компоненту; 

 

– Херојска: то је димензија Косовског завета, која духовно претпоставља материјалном 

и која обезбеђује самоочување друштва пред егзистенцијалним и идентитетским 

изазовима, не само наша средњовековна витешка култура већ и култура наших предака, 

сељака ратника, и оних у Првом српском устанку, и оних у Првом светском рату, од 

оних који су савладали османлијску окупацију до оних који су учествовали у 

антифашистичкој борби, пружали отпор нацистичкој окупацији и касније бранили 

слободу и друге вредности свога и општег наслеђа; 

 

– Просвећено-европска: ова димензија почива на нововековним културним идеалима 

Западне и Средње Европе које прихвата српска култура, на идеалима рационалности, 

модерности и просвећености. Ова димензија српске културе наглашава слободу 

личности и стваралаштва, слави креативност, иновацију, експеримент, али која жели да 

негује и толеранцију према непознатом и другачијем; 

 

– Демократска: то је димензија културе која је народни језик узела за књижевни, идеја 

да култура не сме да припада само елитама, да је култура која не прожима друштво 

осуђена на одумирање, да живу културу не чине институције у којима се престоничка 

елита самозабавља, већ установе које подстичу и препознају уметничке подухвате људи 

из свих сегмената друштва и који културу настоје да учине свакодневицом читаве 

заједнице; 

 

– Контактна, или димензија отворености: српска култура свој европски контекст 

показује и у оквиру процеса европских интеграција, при чему, у тежњи за равноправним 

и видљивим учешћем у европској породици народа, прилаже специфичности сопственог 

културног доприноса, традицијског и савременог, инсистира на тачкама повезивања с 

културама ужег региона и осталих држава Европе. Ради постизања речених циљева, и у 

области културе значајну потпору Србија очекује од европских установа, а сама чини 

знатне напоре да се унапреде сви видови културне сарадње и прожимања. 

 

Негујући наведене димензије српске културе, на најбољи начин чувамо и негујемо културни 

идентитет, те одржавамо осетљиву равнотежу између отворености националне културе и 

заштите од утапања у масовну културу глобалистичког конзумеризма. Српска култура је 

вековима примала утицаје из разних праваца, а повремено била у прилици да сама зрачи 

утицајима. Отвореност за културне утицаје битан је елемент виталности друштва, али овај 

принцип не сме да угрози темељно опредељење за развој и напредак националне културе, већ 

мора да донесе широк увид, узор и охрабрење за напредак, свест о повезаности са 

достигнућима других народа и мотив да се култури пружи амбијент за њен пуни замах. 
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Упркос видљивим ефектима процеса глобализације, национална култура треба да остане 

чврст ослонац заједници да у њој тражи и проналази исходиште за даљи развој и обнову. 

 

Културна политика мора се кретати на подједнаком одстојању између изазова културног 

етноцентризма, с једне стране, и опасности процеса акултурације, с друге стране. Свака 

национална култура почива на јасној представи о сопственом идентитету, али и на 

могућностима ширења и отварања њених развојних перспектива и њене провере на 

међународном, мултикултурном и транскултурном пољу. 

 

Основни круг идентитетских феномена чине: језик и књижевност, свест о историји и 

религијској припадности, обичајима, начину живота, особеним облицима 

духовноисторијског сазнања, менталитетски обрасци, те свеколика представа народа о 

самоме себи. Културни значај друштвених и хуманистичких наука, које проучавају ове 

појаве, веома је велик, па би развоју тих наука требало посветити примерену пажњу. 

 

Сувише дуго из идеолошких разлога ометано, изучавање и ширење научно утемељених 

сазнања о геноциду над српским народом током читавог 20. века остаје задатак не само 

историјских наука него и чинилаца који утичу на изградњу идентитета и веродостојне 

културе сећања, не запостављајући ни чињенице које не иду српском народу у прилог. 

 

Република Србија свој савремени идентитет третира као кохезивни и инклузивни фактор 

друштва, и огледа се у заједничком наслеђу свих грађана Србије и интеркултурном 

дијалогу на свим нивоима. Савремена култура Републике Србије базира се на култури 

сећања и разумевања, на активном доприносу развоју регионалног и европског културног 

простора, као и на интернационализацији као фактору општег развоја, позиционирања и 

увећања угледа у међународном контексту. 

 

Наша земља има довољно разлога да се својом културом поноси, али и да, без нарцизма 

или комплекса инфериорности, буде отворена за најбоље из других култура. Културни раст 

нашег народа у 19. и нарочито 20. веку, у већини уметничких области и код пробраног 

низа изузетних ауторских појединаца у књижевности, музичкој и ликовној уметности, 

градитељству, сценским уметностима и филму, говори у прилог потреби за продуктивним 

дијалогом између националних и интернационалних подстицаја у стваралачким праксама. 

Управо тако засновани уметнички подухвати дали су најпунији израз овдашњих 

уметничких могућности и одјекнули у другим културним срединама. 

 

На овој генерацији културних и јавних посленика јесте да допринесу превладавању 

непродуктивних сукоба међу сучељеним културним елитама, како би укупни амбијент 

учинили прихватљивијим и предали га новој генерацији у бољем стању. За то су потребни 

јасна стратегија, примењив правни оквир, снажна институционална мрежа и одлучно 

опредељење да је, поред неопходне економске стабилности и финансијског просперитета 

државе и нације, управо култура подручје које омогућава трајање и опстанак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 142 

 

 

 

 

Стратегијом развоја културе Републике Србије дефинисана су три приоритета: 

 
1. Развој кадрова: 

• целоживотно учење, 

• едукација и развој нових знања и вештина, 

• мобилност, 

• развој нових професија у култури а посебно оних који се односе на развој 

публике, међународну сарадњу, нове технологије и дигитализацију у 

култури, 

• развој тржишта и креативних индустрија, 

• одговорна кадровска политика и запошљавање у култури, 

• нове праксе и иновације 

 

2. Развој инфраструктуре: 
• изградња нових и реконструкција постојећих објеката, 

• савремен изглед и дизајн објеката, 

• техничка опремљеност, 

• информационо-комуникациона инфрастуктура, 

• инфраструктурни ресурси за потребе дигитализације, 

• побољшање услова заштите културне баштине, 

• нови простори и укључивање некоришћених објеката у систем културе, 

• оснивање нових установа културе. 

 

3. Европске интеграције и међународна сарадња: 
• учешће у програмима ЕУ, 

• међународни професионални стандарди, 

• европске вредности, 

• финансијска подршка, 

• развој заједничког регионалног и европског културног простора; 

• стварање предуслова за развој регионалног тржишта, 

• углед и боље позиционирање Србије, 

• интернационализација, 

• развој капацитета установа и организација, 

• партнерска сарадња, 

• отвореност и виталност. 

Поред ових приоритета, у трећем делу Стратегије развоја културе Републике Србије од 

2017. до 2027. године дефинисано је седам приоритетних подручја, посвећених следећим 

општим циљевима: 

 

1. Развој институционалних оквира у културном систему 

2. Одговорна кадровска и управљачка политика 

3. Равноправно учешће свих грађана у културном животу 

4. Развој културних потреба 

5. Култура међусобног разумевања 
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6. Неговање српског језика и ћирилице 

7. Повезивање српског културног простора. 

 

4. КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЕУ 

Културна политика ЕУ је осмишљена тако да очува и унапреди дијалог између различитих 

култура. ЕУ активно промовише ове вредности путем својих програма у области културе. 

Културна политика промовише разноликост и интеркултурни дијалог и стога ЕУ подстиче 

прекограничну размену искустава на пољу културе. На пример, уметници могу слободно 

да се крећу по континенту, а уметничка дела могу лако да се деле са другим државама. 

 

Лисабонски уговор, који је ступио на снагу 2009. године, обавезује ЕУ да у свим 

активностима узима у обзир културу како би се поспешило поштовање међу културама и 

промовисала разноликост. Култура је кључна компонента у међународним односима 

Европе. ЕУ је посвећена томе да културне нијансе интегрише у односе Европе са 

партнерским државама и регионима. То се чини у нади да ће ЕУ тако постати камен 

темељац нове културне заједнице, обогаћене широким спектром различитих националних 

утицаја. 

 

ЕУ окупља професионалне и невладине организације, културне институције, европске 

мреже и фондације из културног сектора ради разматрања важних питања и сарадње с 

институцијама ЕУ и државама чланицама како би се подржало креирање нових политика. 

 

Европска унија спроводи експлицитну и имплицитну културну политику. Експлицитна 

културна политика је она која је настала унутар и од стране културног сектора. Тако су 

настали програми као што су: 

 

• Европска престоница културе, 

• Европски оркестри 

• Програм “Culture 2000” и “Culture 2007” 

• CULTURE (2000-2006 / 2007-2013) 

• CREATIVE CULTURE (2014- ). 
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Табела 2. Приоритети и циљеви у области културе од европског до локалног нивоа 

 

• Стратегија Европа 2020 • Документ којим је Европска унија дефинисала 

приоритете и правце развоја је стратегија 

Европа 2020. Култура није експлицитно 

поменута у овом документу, међутим 

неоспорно је да је она један од чинилаца 

паметног раста и економије базиране на 

знању, којима Европска унија тежи, будући да 

особе које се баве културом, могу да 

допринесу иновацијама, не само у области 

културе, него и у области истраживања и 

образовања. Осим тога, активности у области 

културе доприносе и социјалној кохезији 

односно “инклузивном развоју”, једном од 

приоритета у оквиру стратегије Европа 2020. 

• Имајући у виду ове чињенице, Савет Европске 

уније је усвојио закључке о доприносу културе 

имплементацији стратегије Европа 2024. У 

документу се наглашава значај културе и 

креативног сектора за остваривање циљева 

стратегије Европа 2020 и то: 

1. Допринос културе паметном развоју - сектор 

културе и креативне индустрије су главни извор 

потенцијала за запошљавање. 

Такође су покретач креативности и нетехнолошких 

иновација у свим гранама привреде, производећи 

висококвалитетне и конкурентне услуге и робу. На 

крају, кроз одговарајуће везе са образовањем, култура 

може ефикасно да допринесе обуци прилагодљиве 

радне снаге, чиме допуњује економске перформансе. 

2. Допринос културе одрживом развоју - кроз 

подстицање мобилности и коришћење 

најсавременијих одрживих технологија, укључујући 

дигитализацију која омогућава online доступност 

културних садржаја. Уметници и културни сектор у 

целини могу играти кључну улогу у промени ставова 

људи у односу на животну средину. 

3. Допринос културе инклузивном развоју - кроз 

промовисање   интеркултуралног   дијалога   уз   пуно 

уважавање  културних  разноликости.  Активности   и 
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 програми у области културе могу да ојачају 

социјалну кохезију и развој заједница, као и да 

омогуће појединцима или заједницама да се потпуно 

ангажују у друштвеном, културном и економском 

животу. 

➢ Европска агенда за 

културу у 

глобализованом свету 

Европске комисије (мај 

2007) 

У документу су наведена три основна циља који чине 

културну стратегију за европске институције, државе 

чланице и културни и креативни сектор: 

1. промовисање културне разноликости и 

међукултуралног дијалога, 

 2. промовисање културе као катализатора 

креативности у оквиру Лисабонске стратегије, 

 3. промовисање културе као виталног елемента у 

међународним односима Уније. 

 У претходном периоду област културе није била у 

фокусу интересовања Европске уније, међутим 

уметност, заштита културног наслеђа и креативне 

индустрије су се избориле за своје место захваљујући 

томе што остварују све значајнију улогу у 

подстицању економског развоја, социјалне и 

културне кохезије и дијалога између култура 

➢ Радни програм за област 

културе 2015-2018 

У складу са оквиром политика Европске уније у 

области културе и закључцима Савета, у децембру 

2014. године су министри културе земаља чланица 

Европске уније усвојили Радни програм за област 

културе 2015-2018. Њиме се дефинишу четири 

основне приоритетне области европске сарадње у 

култури у наредном периоду које су допуњене са 20 

конкретних активности: 

 
• доступна и инклузивна култура, 

• културно наслеђе, 

• културни и креативни сектор: креативна 

економија и иновације, 

• промовисање културне разноликости, културе 

у спољним односима Европске уније и 

мобилност 

Програм Креативна Европа Значај   који   култура   заузима   у   новијој политици 

Европске  уније потврђује, између осталог и усвајање 
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 програма Креативна Европа који је почео да се 

реализује 2014. године и трајаће до 2020., а који 

располаже укупим буџетом од 1,46 милијарди евра за 

подршку креативном и сектору културе. 

➢ Агенда 21 за културу 

Уједињених градова и 

локалних самоуправа 

Агенда 21 за културу Уједињених градова и локалних 

самоуправа, усвојена 2004. године, сматра се “првим 

документом са глобалном мисијом који заговара 

успостављање темеља за активности градова и 

локалних самоуправа у области развоја културе”. 

Овај инструмент је настао из заједничке иницијативе 

локалних институција да уведу политику која се бави 

локалним стратегијама у области културе, културним 

правима и дужностима, као и проценом културног 

утицаја. 

Преко 300 градова се придружило Агенди 21 за 

културу. Сам документ садржи 67 чланова који се 

односе на питања односа културе и људских права; 

управљања; одрживости, и социјалне инклузије. 

➢ Стратегија ЕУ за 

Дунавски регион 

На развој културе се односи први стуб Повезивање 

Дунавског региона у оквиру приоритета 3: 

• Промовисање културе и туризма, контакта 

између људи. Акционим планом је предвиђено 

више активности које се односе на културу: 

• коришћење културне разноликости као 

предности Дунавског региона; 

• унапређење сарадње и контакта међу људима 

различитог порекла, подстицање креативности 

и обезбеђивање покретачке снаге за културне 

иновације и економски развој на основу 

наслеђа, традиције и туризма 

➢ Национални приоритети 

за међународну помоћ 

(НАД) за период 2014- 

2017. 

              године са пројекцијама      

до 2020. године 

За хоризонталну област као што је култура од значаја 

су следеће теме и под-области: 

- савремена уметност и култура 

- креативне индустрије 

- културна баштина 

- интеркултурални дијалог 
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 - људска и грађанска права 

- јавни интерес 

- регионална и међународна сарадња 

- култура и образовање 

- културни туризам и култура и пословање. 

“У стратешком и оперативном смислу, акценат ће 

бити на усвајању и следственом спровођењу 

Стратегије развоја културе за период 2013-2023. 

године и решавању проблема јавних установа 

културе, првенствено неделотворне инвестиционе 

политике у области модернизације главних 

националних установа културе, али и неефикасном 

управљању, како у управи која се бави културним 

политикама, тако и у самим установама културе. Циљ 

је даљи развој и ревитализација културне 

инфраструктуре и преиспитивање приступа 

управљању и окошталих пракси у установама 

културе.” 

➢ Програм развоја 

АПВ 2014-2020. 

У SWОТ анализи урађеној у оквиру Програма 

развоја, као једна од предности за успешан и одржив 

привредни развој Војводине, дефинисана је 

мултикултуралност: “АП Војводина као синоним 

мултикултурализма одређена је постојањем више 

етницитета, језика, религија, различитих културних 

образаца и традиција. Даљи развој друштва ове регије 

подразумева неговање интеркултурализма као 

политике фузије равноправних култура. Ово шире 

схватање културе довешће до веће афирмације већ 

постојећег регионалног идентитета и свести о 

Војводини као јединственој мултикултуралној 

регији”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 148 

 

 

 

5. ИНСТИТУЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Најзначајније европске институције које доносе одлуке у вези културних политика су: 

 

➢ Европска комисија делује у области културе, спорта и језика - The European 

Commission acting in the areas of culture, sport and languages 

➢ Комитет за културу и образовање при Европском парламенту - Тhe Committee on 

Culture and Education of the European Parliament 

➢ Сектор за образовање, младе и културу у оквиру Савета Европке уније - Тhe 

Education, Youth and Culture sector of the Council of the European Union 

➢ Извршна агенције Европске комисије за образвоање, медије и културу - Тhe 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission 

 

Поред наведених институција, Европска унија промовише развој културе и преко следећих 

институција и тела: 

 

➢ European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth 

➢ Cinema of Europe 

➢ Committee on Culture and Education 

➢ Directorate-General for Education and Culture 

➢ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

➢ Euranet 

➢ Europa Nostra 

➢ European Audiovisual Observatory 

➢ European Film Promotion 

➢ European Institute of Cultural Routes 

➢ European League of Institutes of the Arts 

➢ European Network of Information Centres 

➢ European Union National Institutes for Culture 

➢ European Union Youth Orchestra 

➢ Union of the Theatres of Europe 

 

DG Education and Culture (Генерални директорат за едукацију и културу) - Циљ 

Генералног директората је да промовише културне различитости иинтеркултурални 

дијалог, културу као катализатор креативности и европску културу као витални део 

спољне политике. 

 

Мрежа националних института културе Европске уније – EUNIC – је формирана 2006.и 

препозната је као лидер у културној сарадњи. Тренутно ЕУНИЦ има 32 члана из 27 

земаља.Сви чланови се баве различитим активностима у области уметности, језика, 

омладине, образовања, науке, интеркултуралног дијалога и развоја. 

 

Циљ EUNIC-а је да омогући успостављање ефикасних партнерстава, као и мреже за сарадњу 

између организација чланица, да побољша и промовише културне различитости и међусобно 

разумевање европских друштава, као и да појача међународни дијалог и сарадњу са 

ваневропским земљама. EUNIC мрежа својим проширењем, намерава да у 
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чланство прикључи националне институте за културу из свих земаља чланица.Рад EUNIC 

-ом подразумева два нивоа сарадње: 

 

• партнерство на нивоу генералних директора институција 

• партнерства успостављена у главним градовима широм Европе. 

 

У Београду је 31.јануара 2007. године основан београдски огранак Мреже националних 

установа културе Европске уније (EUNIC). EUNIC је партнерска организација 

националних институција културе чија делатност прелази националне оквире и које 

функционишу са одређеним степеном независности у односу на своје владе. 

 

Београдски огранак чине следеће установе културе земаља чланица Европске уније: 

 

➢ Аустријски културни форум - Österreichisches Kulturforum 

➢ Британски савет – British Council 

➢ Француски културни центар - Centre Culturel Francais 

➢ Немачки културни центар - Goethe Institut 

➢ Италијански културни центар - Istituto Italiano di Cultura 

➢ Шпански културни центар - Istituto Cervantes 

 

Ова мрежа центара је отворена и за друге институције културе земаља чланица Европске 

уније, који у будућности могу бити основани у Београду.Посматрачи, као што су у овом 

тренутку Грчка и Пољска, су такође добродошли. Остале земље чланице Европске уније су 

добродошле да се прикључе на нивоу различитих пројеката и активности EUNIC -а. 

 
 

6. РЕПУБЛИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

Министарство културе и информисања Републике Србије обавља послове: 

 

➢ државне управе који се односе на развој и унапређење културе и уметничког 

стваралаштва; 

➢ праћење и истраживање у области културе; 

➢ обезбеђивања материјалне основе за делатности културе; 

➢ развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског 

стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и 

ставралаштва у области других аудио-визуелних медија; 

➢ заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног  наслеђа; 

библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; 

задужбине и фондације; 

➢ систем јавног информисања; 

➢ праћење спровођења закона у области јавног информисања; 

➢ праћење рада јавних предузећа и установа у области јавног информисања; 

➢ праћење делатности страних информативних установа, страних средстава јавног 

информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; 

➢ информисање националних мањина; 
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➢ регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним 

новинарима и дописницима; 

➢ сарадњу   у   области заштите културне баштине, културног стваралаштва и 

информисања на језику и писму припадника српског народа у региону; 

➢ оснивање и развој културно-информативних центара у иностранству; 

➢ стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из 

средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 

развојне помоћи из надлежности тог министарства, учешће у регионалним 

пројектима, 

➢ као и друге послове одређене законом. 

 

Министарство културе и информисања је у оквиру подстицаја културног стваралаштва 

задржало институцију конкурса за програме и пројекте који својим квалитетом доприносе 

развоју културе и уметности. За сваку област стваралаштва формиране су комисије од 

врхунских стручњака и еминентних уметника, који су на основу високих критеријума 

процењују квалитет предложених пројеката и имају пуну објектвности при одлучивању. 

 

Поред Министарства културе и информисања републичке установе културе су: 

 

➢ Ансамбл народних игара и песама "Коло", 

➢ Архив Југославије, 

➢ Архив Србије, 

➢ Београдска филхармонија, 

➢ Библиотека Матице српске Нови Сад, 

➢ Галерија Матице српске, 

➢ Етнографски музеј у Београду, 

➢ Завод за проучавање културног развитка, 

➢ Историјски музеј Србије, 

➢ Југословенска кинотека. 

 

Завод за проучавање културног развитка - Завод за проучавање културног развитка 

основан је 20. априла 1967. године. Одлуком Владе Републике Србије, 05 број 022- 

3566/2013 од 30. Априла 2013. године („Службени гласник Републике Србије”, број 41/13), 

Завод је стекао статус установе културе од националног значаја. 

 

Завод за проучавање културног развитка је установа културе која се бави научним, 

развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области 

социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о 

култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Завод има право да своје 

програме валоризује и верификује на домаћем и страном тржишту. 

 

Архив Србије - Архив Србије је једна од најзначајнијих државних установа, у којој је у 

посебном виду сабрано искуство ранијих генерација које, у не малој мери, изграђује и 

дефинише и савремено доба. Својим постојањем и радом, стварно и симболички, сведочи о 

националном и културном идентитету, историјској и правној заснованости државног 

постојања и континуитета, о нашој посебности, али и о припадности и истинској 
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уклопљености у европско цивилизацијско искуство. У улози централне архивске 

институције, Архив Србије кроз функцију матичности, вршећи надзор над 36 архивских 

установа, путем израде стручних упутстава, школовањем стручног кадра и додељивањем 

стручних звања, усмерава и координира развој и унапређење архивске делатности у 

Србији. 

 

Архив Србије организован је у складу са низом разноврсних стручних послова који се 

одвијају у међусобној вези и произилазе из његових основних функција, почев од пријема 

архивске грађе, преко сређивања, заштите, чувања, до њеног коришћења и публиковања. 

 

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије је отворен у Етнографском музеју у 

Београду 20.јуна 2012. године. Полазна основа активности Центра је УНЕСКО-ва 

Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа усвојена 2003. године. (Народна 

скупштина Републике Србије ратификовала је Конвенцију у мају 2010. године). Задатак 

Центра је истраживање, пописивање, обрада, чување и презентација нематеријалног 

културног наслеђана територији Републике Србије, али уједно и помоћ локалним 

заједницама у препознавању, вредновању, практиковању и преношењу сопственог 

културног наслеђа наредним генерацијама. 

 

Циљ Центра је постизање бољег статуса и укључивање нематеријалног културног наслеђа 

као значајног ресурса у оквиру пројекта из области друштвеног и економског развоја. У 

сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа Центар спроводи 

широку едукацију и сарађује са другим установама, удружењима, организацијама и 

појединцима у земљи и иностранству. Једна од најважнијих активности Центра за 

нематеријално културно наслеђе је вођење и чување Националног регистра нематеријалног 

културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу. 

 

Завод за унапређење образовања и васпитања основала је Влада Републике Србије ради 

праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и 

васпитања. У Заводу се обављају развојни, саветодавни, истраживачки и стручни послови у 

предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, као и други послови у складу 

са законом, актом о оснивању и статутом. Завод за унапређивање образовања и васпитања 

учествује у припреми прописа из области образовања и васпитања из надлежности 

Министарства просвете и науке, Националног просветног савета, Савета за стручно 

образовање и образовање одраслих 
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7. ФОНДОВИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ 
 
Европски фонд за културу – регионални фонд за културу - ECF је 2006.године основала 

BIFC (Балкански фонд за локане иницијатице), у сарадњи са партнерским организацијама, 

а под новим именом, уз финансијску помоћ ECF -а, подржава културне иницијативе и 

организације на Балкану, као и оне које желе да сарађују са партнерима са Балкана. 

 

Фонд Креативна европа - Програм “Креативна Европа” односи се на помоћ културном и 

креативном сектору у периоду од 2014. до 2020. године, а укупан буџет је 1,46 милијарда 

евра.Програм “Креативна Европа” заменио је досадашњи шестогодишњи програм 

“Култура 2007- 2013”, као и програм “Медији”.Србија је са још девет земаља које нису 

чланице Европске уније учествовала у програму “Култура” програма “Креативна Европа”. 

 

Културна агенда Европе - Културна политика ЕУ је осмишљена тако да очува и унапреди 

дијалог између различитих култура. ЕУ активно промовише ове вредности путем својих 

програма у области културе. Културна политика промовише разноликост и интеркултурни 

дијалог и стога ЕУ подстиче прекограничну размену искустава на пољу културе. На 

пример, уметници могу слободно да се крећу по континенту, а уметничка дела могу лако 

да се деле са другим државама. 

 

Лисабонски уговор, који је ступио на снагу 2009. године, обавезује ЕУ да у свим 

активностима узима у обзир културу како би се поспешило поштовање међу културама и 

промовисала разноликост. Култура је кључна компонента у међународним односима 

Европе. ЕУ је посвећена томе да културне нијансе интегрише у односе Европе са 

партнерским државама и регионима. То се чини у нади да ће ЕУ тако постати камен 

темељац нове културне заједнице, обогаћене у широким спектром различитих 

националних утицаја. ЕУ окупља професионалне и невладине организације, културне 

институције, европске мреже и фондације из културног сектора ради разматрања важних 

питања и сарадње с институцијама ЕУ и државама чланицама како би се подржало 

креирање нових политика. 

 

Европска престоница културе - Сваке године Европска комисија бира два града која носе 

звање европске престонице културе. Ти градови симболизују богатство и разноликост 

европских култура и подстичу јачање веза између европских земаља тако што окупљају 

људе и негују позитиван имиџ европског грађанства.Марибор (Словенија) и Гимараеш 

(Португалија) изабрани су за европске престонице културе 2012. 

 

Europa Nostra - Овај програм представља „глас културне баштине у Европи“. Бави се 

очувањем културних пејзажа, промовише достигнућа на очувању баштине и гради мостове 

између прошлих, садашњих и будућих генерација широм Европе. Током 45- годишње 

историје овог програма настала је мрежа од преко 400 придружених организација чланица из 

целе Европе. 
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8. АНАЛИЗА СТАЊА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

8.1. Историја Лапова 

Повољан географски положај и природни услови Лапова и околине били су погодни за 

људски живот још од најстаријих времена. Сведок тога су археолошка налазишта која 

датирају из античког периода. Многи историчари сматрају да је археолошки локалитет 

„Шавац“ претеча данашњег Лапова. На месту римског насеља „Шавац“, у средњем веку 

спомиње се село „Шавче“ у повељи кнеза Лазара из 1381, године које он дарује манастиру 

Раваници. Године 1398. деспот Стефан Лазаревић наводи да му је у побуни која се водила 

против њега, највише помогао верни војвода Михајло, господар „Хлапове 

Пољане“(Лапово). 

Из свега овога се може закључити да је Лапово насеље средњевековног порекла. Кроз 

историју је променило пуно назива, а данашњи назив је добило у 18. веку. 

По ослобођењу од Турака, Лапово, због свог економско- геогрфског положаја је нагло 

почело да се развија. 1826, године је у Лапову саграђена црква, а 17, марта 1896, године 

краљевим указом је прогашено за варошицу. До тада је било највеће село у Србији које је 

занатлијске радње, механе, дућане у железничку станицу.Лапово наставља свој развој 

узлазном путањом, повећава се и број становника. 1912, године завршена је изградња 

цркве, која која је посвећена Преподобној Матери Параскеви. 

Те 1912, почиње Први Балкански рат, недуго после Првог и Други,а после и Први светски 

рат или како су га у то време звали Велики рат, јер већег није било до тада. У свим тим 

ратовима многи Лаповци су дали животе за своју отаџбину. Уследило је ослобођење, а 

пошто је Лапово било место од стратешког значаја, непријатељ је уништио саобраћајне 

објекте. 

Следи период благостања, обнова земље. Цена слободе била је превелика, много радно 

способних мушкараца је погинуло у ратовима. 1928, године, у време кризе из Лапова се 

иселило петнаестак породица, углавном сиромашних, без земље. Они су добили 

манастирско земљиште у околони Тетова, а многи од њих су се вратили у завичај. 

У међуратном периоду основано је ловиште и обновљена је свилара. 

Приближава се Други светски рат, а Југославија поново бива нападнута и улази у рат. 

Уследио је муњевити пораз и окупација од нацистичке Немачке. Немцима је било важна 

тачка у даљем продору према Грчкој, зато су највише бранили пругу која је била најчешћа 

мета борцима Партизанског покрета. Много Лаповаца је погинуло у тим акцијама против 

окупатора. После четири година рата долази ослобођење. Немачка је поражена, а у 

Југославији власт преузимају комунисти. Следи обнова земље, оснивају се предузећа, 

задруге итд. Доласком нове власти, Лапово губи статсус општине који је добило 1955, године 

и од 1, јануара 1960, налази се у оквиру општине Баточина све до 1991, године  када опет 

добија статус општине. 
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Дом културе „Стефан Немања“ је главни покретач и организатор културних акција. У 

оквиру дома културе ради биоскоп, КУД, организују се представе аматерских глумаца итд. 

Општинска библиотека „Слово“, основана је 15, августа 1995, године и има књижни фонд 

од 22000 књига. 

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. 

 

 

8.2. Демографија 

У насељу Лапово живи 5995 пунолетних становника, а просечна старост становништва 

износи 41,5 година (40,4 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 2300 

домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,23. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у 

последња три пописа, примећен је пад у броју становника. 

На основу података који се односе на последња три званична пописа становништва може 

се констатовати непрекидан пад броја становника општине Лапово. По последњем 

званичном попису становништва из 2002. године општина Лапово је имала 8.228 

становника што је 11% мање у односу на попис спроведен 1971. године и 14 % мање у 

односу на попис 1991. године. 

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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8.3.  Полна структура становништва 

Посматрајући полну структуру становника (према подацима прузетим из пет пописа), 

може се уочити већа бројност женске популације сваке пописне године. Према последњем 

попису из 2011. године, женска популације је за 4,31% бројнија у односу на мушку, док је 

осталих година, доминација, изражена у процентима, мања, осим 2011. године, када је 

износила 6,4%. 

Број женске популације је у 2002. години био за 6,4% већи у односу на мушку популацију, 

а у осталим година тај проценат је био мањи. 
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8.4. Старосна струкутура становништва 

Структура становништва општине Лапово по 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 мери, односно миграције млађег становништва у знатно већој мери. 

Према подацима са пописа становништва спроведеног 2002. године, највећи број 

становника је између 40. и 49. године и то 694, што чини 8,4% укупне популације општине 

Лапово. Уочава се варирање броја становника до 20 година старости. 

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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8.5.  Однос урбаног и руралног становништва 

По попису становништва спроведеном 2002. године становништва општине Лапово може 

уочити доминантност урбаног у односу на рурално становништво општине. Урбано 

становниство живи у Лапово вароши и чини 90,2% укупне популације општине, а у Лапово 

селу живи 806 становника, или 9,8%. Сеоску средину прати депопулација због престанка 

биолошког обнављања, али и због миграција становништва према урбаним и другим 

подручјима атрактивнијим за живот и рад. 

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. 

Образовна структура становништва које је старије од 15 година, указује да је најбројнија 

групација становништва са средњим образовањем на коју се односи 42,2% посматране 

популације. Само основно образовање има 24%, док је 26,6% посматране популације без 

основног образовања. На основу података о образовној стуктури становништва, може се 

уочити да број женске популације доминантан у ниже образовним групацијама. Ово се 

посебно односи на групације становништва без школске спреме и са само 3 разреда основне 

школе, где женска популација, у обе групе, чини више од 77% посматране популације. 
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8.6. Инфраструктура 
 
Што се тиче крупне инфраструктуре, њу чине важнији саобраћајни коридори (друмски, 

железнички) и објекти, надземни електроенергетски коридори и остали значајни објекти 

инфраструктуре. 

 

Саобраћајно–географски положај Лапова је изузетно повољан обзиром да се налази на 

европском коридору (Kоридору 10) и једном од најважнијих магистралних коридора у нашој 

земљи. Овај положај добија на значају имајући у виду да посматраним подручјем пролазе 

основни магистрални коридори друмског и железничког саобраћаја 

 

 

 

  

Даљинске везе Лапово данас остварује преко магистралног пута М-1.11 (аутопута Е-75) 

Београд-Ниш, док везе са ближим и даљим окружењем на регионалном нивоу, општина 

Лапово остварује преко регионалног пута Р-214 Велика Плана – Јагодина, магистралног пута 

М-1.11 према Kрагујевцу (Kраљеву и Чачку) и мрежом локалних и некатегорисаних путева 
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Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље, на правцу централне 

зоне Лапова и у јужном делу на позицији везивања магистралног пута М-1.11 према 

Kрагујевцу. 

 

Kада је у питању железничка инфраструктура треба истаћи да Лапово представља један од 

најважнијих железничких чворова у нашој земљи са значајном железничком 

инфраструктуром на подручју насеља. Укупна дужина железничке мреже на територији 

општине Лапово износи 5155 км (за један колосек). У Лапову егзистирају следећа 

службена места: 

 

▪ “Лапово Варош” распутница, чија је функција и пријем и отпрема путника; 

▪ “Лапово” као првенствено путничка станица са функцијом превоза робе и 

одржавања капацитета интерног карактера; 

▪ “Лапово Ранжирна” са доминантном функцијом маневарског ранжирања 

теретних возова. 

 

Поред основног железничког коридора у јужном делу налази се и магистрална железничка 

пруга Лапово-Kраљево-Ђенерал Јанковић, која се везује на железничку пругу Београд- 

Ниш-државна граница. 

 

Према подацима из Генералног плана општине Лапово за временски хоризонт до 2020. 

године, најважнију друмску саобраћајницу представљаће, и даље, аутопут Е-75 Београд- 

Ниш чија ће приступачност бити побољшана изградњом нове петље на новој деоници 

магистралног пута М-4 Марковац-Бор. 

 

У погледу железничког саобраћаја предвиђено је задржавање, реконструкција и 

модернизација постојеће двоколосечне електрифициране железничке пруге Београд-Ниш- 

државна граница са побољшањем елемената трасе за брзине до 160км/сат. 

 

Што се тиче водног саобраћаја, имајући у виду да је у просторном плану, подручја 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75 дат положај потенцијалног пловног коридора 

Велике Мораве са оријентационим положајем брана, развој овог програма и водног 

саобраћаја на посматраном подручју ће зависити од развојних програма Републике Србије. 

 

8.7. Водоснабдевање и канализација 
 

Извориште водоснабдевања располаже довољном издашношћу за задовољење потреба. 

Постоји потреба за вршењем санитарне заштите изворишта и изградњом постројења за 

припрему воде. Постоје афинитети ка изградњи магистралних цевовода, повећању 

резервоарског простора и реконструкцији дела водоводне мреже. Систем уз доградњу 

омогућава даљи развој насеља. 

 

Просторним планом Републике Србије и Водопривредном основом Републике Србије, 

предвиђено је трајно решење водоснабдевања општине Лапово прикључењем на Ибарско 

шумадијски регионални водоводни систем. Део тог будућег водоводног система је и 

Kрагујевачки моравски водоводни систем, на који ће се Лапово временом повезати 
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У зони постојећег изворишта врше се детаљна хидрогеолошка истраживања у циљу 

утврђивања коначног капацитета и одређивања зона санитарне заштите изворишта. 

Извориште подразумева и изградњу адекватног постројења за припрему воде за пиће. У 

оквиру дистрибутивног система, Генералним планом, планирана је изградња нових 

магистралних цевовода у дужини око 18 км, као и проширење капацитета два постојећа 

резервоара. 

 

За изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система очекује се 

дефинисање и спровођење мере санитарне заштите. У оквиру индустријских комплекса 

потребе за технолошком водом се могу решавати самостално, копањем бунара, јер је 

подземље богато водом. 

 

8.8. Одвођење отпадних вода 
 

Постојећа мрежа може да задовољи будуће потребе одвођења отпадних вода са површина 

које сада обухвата, али не омогућава проширење мреже. Одвођење санитарних отпадних 

вода са целе територије насеља, прати изградња нових фекалних колектора и постројења за 

пречишћавње отпадних вода, у неком наредном периоду, пошто до сада, на територији 

општине није постојало ни једно постројење оваквих намена. Систем за одвођење 

атмосферских вода карактерише недовољна изграђеност и присутна је потреба за његовим 

проширењем. Што се тиче система за одвођење отпадних вода, по подацима из Генералног 

плана, и даље ће се развијати као сепаратан. У складу са постојећим стањем количине 

санитарне отпадне воде са целе територије општине Лапово, евидентиран је недостатак од 

24 км фекалних колектора. Све отпадне воде колекторима се одводе до постројења за 

пречишћавање отпадних вода које ће се, према Генералном плану, налазити на левој обали 

Велике Мораве. Индустријске отпадне воде се претходно обрађују па се потом испуштају у 

канализацију. За одвођење атмосферских отпадних вода евидентиран је недостатак од око 

10 км кишних колектора. 

 

8.9. Регулација водотокова 
 

Што се тиче водотокова, кључна је регулација Липарског потока. Траса регулисаног корита 

је варијантна, по постојећој траси и новој траси која иде испод аутопута ка Великој Морави. 

Дужина регулације по првој варијанти је око 2,8 км, а по другој варијанти је 4,5 км. 

Очекивања су да ће регулисана деоница делом бити зацевљена. Kазански поток чека 

регулацију у дужини око 6,5 км, а Грабовачки поток од 0.5 км. Kако је низијски део 

резервисан за изградњу индустријских комплекса, постројења за пречишћавање отпадних 

вода, постројења за припрему воде за пиће и депоније (постојеће стање обухвата само једну и 

то неуређену депонију), акценат је на повећању степена заштите од поплава надвишењем 

насипа поред Велике Мораве, Лепенице и Раче. На Липарском и Kазанском разматрана је 

изградња две микроакумулације. 
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8.10. Управљање отпадом 
 

На основу споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана, Деспотовац и 

Смедеревска Планка, покренута је иницијатива о изградњи регионалне комунално – 

санитарне депоније. Изабрана је локација на територији општине Лапово – “Врбак” и 

реализација изградње ове депоније је у току. Овај пројекат је вредан око 30 милиона евра, а 

поверен је концерну А.С.А. са седиштем у Чешкој Републици. Депонија ће се градити у 

више фаза, а самом депонијом ће управљати наведена чешка фирма у наредних 25 година. 

 

8.11. Телекомуникације 
 

Претплатници на подручју општине Лапово напајају се телефонским прикључцима из 

дигиталне телефонске централе типа ЕWSD која је инсталирана 2007. године, као и из 

дигиталне телефонске централе СИ2000/224, инсталиране 1985. године. Број инсталираних 

прикључака у овој централи је укупно 2593 од чега 2281 директних и 250 двојника. Од 

овог броја прикључено је 2593 претплатника, од којих су 2274 физичка, а 258 правна лица. 

Поред наведених централа на подручју Лапова у току је изградња МСАН-а Лапово село са 

планираних 920 телефонских прикључака. На предметном подручју капацитет постојеће 

телефонске централе не задовољава потребе конзума и у току прошле и ове године рађена 

је реконструкција и проширење месне мреже. Дужина секундарне ТТ мреже износи око 

350 км. 

 

На територији општине Лапово постоје две базне станице мобилне телефоније, једна 

оператера „МТС“ а друга оператера „Теленор“. 

 

8.12. Термоенергетска инфраструктура 
 

Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, општина Лапово 

је утврдила своје циљеве: 

 

▪ изградња разводне и дистрибутивне гасоводне мреже, 

▪ функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса и штедња 

произведене енергије и стимулисање примене нових технологија производње 

енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи 

енергије и заштити животне средине, као и коришћење обновљивих извора 

енергије. 

 

Постојеће стање представља систем индивидуалног и јавног коришћења течних и чврстих 

енергената попут: угља , течног горива и електричне енергије. Топлотна енергија за грејање 

објеката, као и за технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције природног 

гаса. Према подацима из Генералног плана општине Лапово, дуж аутопута постоји 

Магистрални гасовод високог притиска као и постојећа изграђена ГМРС (Главно мерно 

регулациона станица ) са МРС (мерно регулацона станица) са локацијом поред постојеће 

ГМРС у непосредној близини овог дела постојеће радне зоне као и за потребе снабдевања 

гасом широке потрошње у Лапову. Ограничење приликом развоја и изградње енергетске 

инфраструктуре огледа се у конфликту између коришћења енергетских ресурса и заштите 

животне средине (земљишта, становништва, итд.) и предузимању одговарајућих 
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мера за смањење конфликата и санирање негативних последица (програми рекултивације/ 

ревитализације, отклањање штета итд.). Kапацитети (величине) објеката гасоводне градске 

мреже ће се одређивати накнадно, према потребама техничким условима дистрибутера 

природног гаса. Уколико би се приликом истраживања са циљем утврђивања геотермалних 

потенцијала, на територији општине Лапово, дошло до значајних резултата по питању 

расположивих капацитета те врсте енергената, експлоатација би била би укључена као 

допунски енергетски ресурс за снабдевање града топлотном енергијом. 

 
 

9. КУЛТУРА ЛАПОВО 
 

Богата понуда културних дешавања у општини Лапово резултат је изузетног рада двеју 

установа Културно-туристичког центра „Стефан Немања“Лапово и Општинске библиотеке 

“Слово”. Разноврсна понуда културних дешавања од почетка рада од 1991. године чији се 

рад заснивао на музичким, биоскопским и позоришним представама, обогаћен је 

туристичким дешавањима и у нераскидивом деловању омогућио још потпунију понуду и 

врло богату за све посетиоце тј. све кориснике услуга КТЦ-а. Последњих десет година 

редовно се одржавају међународне манифестације: Међународна изложба „Град музеј 

железница Лапово“ и културно-туристичка манифестација „Вину у част“ посвећена 

пољопривредницима, винарима, виноградарима али и песницима и сликарима. Посебно 

место у богатој понуди КТЦ-а представља и број позоришних и биоскопских представа. 

Посебно се истиче заједнички рад на посебним тематским изложбама као и књижевним 

вечерима са Општинском библиотеком „Слово“. Један од највећих проблема представља 

мали број радника у КТЦ-у. КТЦ је проширио делатност 2005/2006. године; проширена је 

понуда и активности али није повећан број радника. 

 

Следећи проблем представља смањење средстава на позицији 423 – услуге по уговору са 

које се исплаћују сва дешавања и рад са свим актерима у културном животу. Проблем је и 

у непостојању Дечијег позоришта у Основној школи као и Омладинског позоришта у 

Средњој школи кроз часове додатних активности који би могли да попуне програм 

позоришне сцене КТЦ-а. Културна баштина Културно-историјску баштину општине 

Лапово углавном чине споменици посвећени историјским дешавањима на простору 

општине и њене околине: 

 

- Град Музеј Железнице под отвореним небом 

- Спомен чесма 1804 - 2004. која се налази у градском насељу подигнута поводом 

прославе 200. године од подизања Првог српског устанка 

- Споменик палим борцима у Првом светском рату који се такође налази у градском 

насељу 

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

саборцу који је страдао у борби против турске војске 

Спомен-плоча палим борцима југословенске војске посвећена групи од 670 палих бораца и 

налази се на локацији Горње станице Лапово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 163 

 

 

 

- Споменик стрељаним партизанима из Ћупријског затвора у Другом светском рату, 

посвећен групи од 118 бораца погинулих бранећи железнички чвор од немачке војске. 

Овај споменик се налази на локацији Дубока 

- Споменик црвеноармејцима страдалим у борбама за ослобођење Лапова које су се 

водиле од 9. до 15. октобра 1944. године. Споменик се налази у улици Краља Петра 

- Споменик борцима палим у НОР-у, посвећен групи од 52 стрељана родољуба. 

Споменик се налази у Улици патријарха Димитрија 

- Споменик краљу Александру налази се испред зграде општине, а посвећен је краљу 

Југославије Александру I Карађорђевићу 

- Споменик ђенералу Дражи Михајловићу, војном команданту Равногорског покрета у 

Србији. 

 

Културне манифестације Међународна изложба уметника “Град Музеј железнице Лапово” 

- од 2007. године устоличена је ова манифестација са идејом да уметници железничари 

покажу своја уметничка дела Након треће изложбе учешће на овој манифестацији 

узимају сви уметници који се одазову на расписани конкурс за учествовање на истој у 

три категорије: сликарство, вајарство и фотографија. 

 

Новогодишњи бал представља такмичење певача и плесача са територије општине Лапово 

али и гостију из околних општина Шумадије и Поморавља. Мини октобар фест - 

такмичење Позоришта за децу из околних општина уз богат програм и репертоар за дечији 

узраст. 

 

9.1. KТЦ „Стефан Немања“ 
 

Kултурно-туристички центар „Стефан Немања“ у Лапову, саграђен је педесетих година 

прошлог века и дограђиван је и адаптиран у више наврата чиме је постао културни центар 

свих старосних структура у Лапову и шире. 

 

Богат друштвени живот обогаћен музичким, позоришним и свеколиким културним 

дешавањима лице је Центра, који из дана у дан прераста у вишенаменски центар за све 

његове посетиоце. Лапово је општина која је живела и данас живи од железнице. Зато је 

одлуком Скупштине Општине Лапово проглашено за „Град музеј железнице “ У ту сврху 

је Центар постао стратешки важан центар за развој туризма и промоцију свих културних 

дешавања у Лапову, Шумадији и Србији такође. Центар поседује биоскопску салу са 250 

места за седење са грејањем и биоскопским стерео системом „Долбy“, галеријски простор 

опремљен „Брилуx“ расветом, као и учионички простор за извођење едукације страних 

језика и информатичких наука. 

 

Под окриљем Kултурног центра делују Ликовни клуб „Светлост“, затим, Удружење жена 

“Моравске шаренице“и „ Арт денс“ плесни клуб. Мноштво је изложби, како самосталних, 

тако и заједничких одржаних у Лапову и другим градовима широм Србије. У 2007-ој години 

Kултурно-туристички центар постао је домаћин Прве међународне изложбе уметника 

железничара под називом „ Дуж пруге „ ове године Друга међународна изложба уметника са 

железнице под називом „ Град музеј железнице Лапово“ и планови су и жеље да она 

прерасте у традиционалну изложбу 
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Оваква манифестација је у склопу туристичких понуда у склопу програма развоја туризма 

у Општини Лапово. Kултурно-туристички центар „Стефан Немања“ у Лапову делује у два 

сектора: сектор културе и сектор туризма 

 

9.2. Општинска библиотека “Слово” 
 

Општинска библиотека “Слово” је једина јавна библиотека на територији општине. Своју 

делатност заснива на раду са корисницима и организовању различитих видова културно- 

просветних програма. Програми су: књижевне вечери, представљање књига, изложбе, 

предавања, радионице, хуманитарне и друге акције. У библиотеци постоји Интернет клуб 

са три рачунара, као и: Дечји кутак, Омладински кутак и Kутак за родитеље. Библиотека у 

свом Фонду монографских публикација има 20.000 књига. Највише је публикација из 

домаће и преведене књижевности, следе књиге за децу, па књиге из стручних области. У 

овом фонду су и књиге на страном језику: француском, немачком и енглеском. 

 

Библиотека велику пажњу посвећује набавној политици, тако да поседује све најактуелније 

наслове. Пошто се ради о малом броју примерака постојећих наслова, могућа је 

резервација. Приликом набавке, узима се у обзир Листа жеља, коју су написали корисници. 

У Фонду серијских публикација у току године Библиотека набавља следеже наслове 

новина и цасописа: Политику, Политикин забавник, Моју практику, Светлост, Поморавље, 

Kораке, Липар, Свитак, Панчевацко читалисте,100 личности које су промениле свет, 

Највећи сликари, Ловац и Печуркица. Из Завичајног фонда читаоцима су доступне књиге, 

чланци из периодике о Лапову, фотографије и друга некњижна грађа. У Некњижном фонду 

Библиотеке се налазе: картографска, аудио-визуелна и остала грађа. У Библиотеци се 

налази и Легат Вере и Милана Станковића (коаутора монографије о Лапову) са 660 књига. 

Библиотека је у 2010. години уписала 618 корисника. 

 

Најбројнији су ученици основне школе- 257. Kњиге се позајмљују на 20 дана- могућ је 

продужетак рока, лично или телефоном. Ођедном се могу позајмити 2 књиге. Чланарина за 

2011. за предшколце и ученике првог разреда основне школе је бесплатна, за остале 

основце, средњочколце, студенте и незапослене износи 250 динара, за пензионере 300, а за 

запослене 350 динара. Најактивније кориснике у свим категоријама, Библиотека 

традиционално награђује књигом. На улазу у Библиотеку постоји прилаз за хендикепирана 

лица. Библиотека се бави издавачком делатношћу. Досадашња издања су: Вид ране белег 

со, зборник 1997.Уздрхтале птице, песме Драгана Обрадовића, 2002. (са “Легендом”, 

Чачак) Лет из кавеза, роман Милорада Бранковића, 2004. ( са “Легендом”, Чачак) С обе 

стране брега, зборник 2006. Непролази душе, зборник 2009. Библиотека је објавила 

наведене наслове захваљујући чињеници да под њеним окриљем већ 15 година ради 

Kњижевни клуб. 

 

Kлуб тренутно окупља 11 чланова из: Лапова, Баточине, Kрагујевца и Велике Плане. 

Библиотека се бави и информативном делатносћу – корисници су у могућности да да жељене 

информације добију у усмено, писаној и електронској форми. У остваривању наведених 

делатности Библиотека сарађује са просветним установама из Лапова, културним установама 

из округа и шире и са књижевним клубовима из читаве Србије. Библиотека има три стручна 

радника: библиотекара и два вича књижничара. 
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9.3. Основна школа „Светозар Марковић“ 
 

Наша школа почела је са радом давне 1840. године и имала је 10 ученика, те се ова школа 

сматра једном од најстаријих школа у Србији. Садашње име датира из 1954. године када 

све школе постају осмогодишње. Дакле, од тада ова школа носи назив Светозар  Марковић. 

Било је година када је школа имала и преко 1200 ђака, али нажалост, њихов број се све 

више смањује, па данас ову школу похађа око 650 ученика од првог до осмог разреда у 30 

одељења у централној школи и два одељка. 

 

Поносни смо на постигнућа наших ученика и наставника чији се успеси нижу до 

републичких такмичења. Оваквом успеху доприноси добра сарадња и ангажовање 

наставника у раду са ученицима, како кроз редовну наставу, тако и кроз рад у многобројним 

секцијама уз примену најмодернијих наставних метода и средстава. Сви се трудимо да школа 

ученицима буде друга кућа, а пријатној атмосфери доприноси и велики број људи добре 

воље из нашег окружења, који својим донацијама помажу да услови рада у школи буду још 

бољи. Једну од највећих донација добили смо од Националне гарде Охаја чији су 

представници заједно са представницима наше војске, лично учествовали у њеној 

реализацији (постављена је нова столарија, замењени су кров и олуци, реновирани су 

санитарни чворови и урађена је нова фасада). 
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Последњих година пуно се урадило у нашој школи почев од асфалтирања осветљења и 

опремања школских игралишта и дворишта, сређивањем унутрашњег простора школе 

постављањем нових подова, новог школског намештаја, набавком спортске опреме, 

многобројних техничких уређаја и других наставноих средстава до завршетка радова на 

новој котларници на гас. Донацију од стране Телекома Србије у виду 30 рачунара за 

опремање информатичког кабинета. 

 

Надамо се и скором завршетку школско-спортске хале што ће омогућити активније бављење 

спортом, а уређењем простора око ње употпуниће се још лепши изглед наше школе. Драго 

нам је што свако ко је завршио нашу школу, без обзира где је сада и чиме се бави, са поносом 

може да каже да је био наш ђак 

 

 

9.4. Средња школа Лапово 

Средња школа у Лапову, образује ђаке у три подручја рада за образовне профиле: 

Економија, право и администрација. Наставни кадар за поменуте образовне профиле је са 

одговарајућом стручном спремом, међу њима је доста младих професора који, заједно са 

старијим колегама, успешно примењују савремене методе у настави усклађујући свој рад 

са започетим реформама о средњем образовању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 167 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

9.5. Храм Свете Параскеве у Лапову 
 

Храм Свете Параскеве у Лапову подигнут је 1912.г. на месту где је претходно била црква 

брвнара саграђена 1828.г. , а за време службовања свештеника Владимира Ђурковића и 

Животија Стевановића. Цркву је освештао тадашњи Митрополит, а потоњи Патријарх 

српски Димитрије Павловић 1919. г. који је 1870.г. службовао у Лапову. Саграђена је по 

плановима познатог архитекте Јована Спасојевића, крстообразне основе са централним 

кубетом. Изнад припрате су два мања кубета, а на источној, северној и јужној страни 

полигоналне апсиде. Храм има наглашену лонгитудиналност, а зидне површине 

представљају мешавину рашких и моравских мотива. Саграђена је делимично од камена а 

делимично од опеке. За темељ је дотеран ломљени камен из Брзана и Градца, за сокл и 

степенице из џепског мајдана, а бели и жути камен је довежен из дела Лапова званог 

Гвоздењак. Црвени камен за прозоре је дотеран из Свете Петке код Параћина, а мермерни 

стубови су набављени из Венчаца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 168 

 

 

 

 
 

 

 

 

9.6.  Наша младост Лапово 

Установа за децу ,,Наша младост“ Лапово, основана је 24.02.1992. године Одлуком тада 

новоформиране општине Лапово. Иначе, предшколско образовање на територији општине 

Лапово је први пут организовано 01.10.1978. год. при ОШ,,Светозар Марковић“, да би 

01.10.1979.год. предшколски програм био организован у новоизграђеном објекту тадашњег 

дечјег вртића ,,Полетарац“. Дакле дечји вртић ,,Полетарац“ у Лапову је обављао 

предшколски програм до 1992. год.од тада дечји вртић прераста у Установу за децу ,,Наша 

младост“. Наша Установа се развијала као и наше место , тако да је у склопу Установе 

отворен одељак ИВ при ОШ,, Светозар Марковић“ 1989.год. , а касније је отворен одељак 

,,Возић“ 1996. год. 

Васпитно-образовни рад у Установи обавља око 27 радника у зависности од потреба 

Установе. Пратећи стандарде и квалитете у образовању наша Установа је реализовала 

бројне пројекте у сарадњи са локалном самоуправом, Министарством просвете, 

невладиним сектором. Поносни смо на опремање централне кухиње , најсавременијим 

машинама за припремање и обраду хране , намењене најмлађој популацији-2005/06. Такође 

смо поносни на међународну размену и сарадњу са државним вртићима града  Беча. Та 

сарадња нам је омогућила опрему, намештај, дидактику вредну преко 30.000,00 евра. И 

наша деца имају прилику да користе стандарде из Европске Уније. 

 

Највећи успех наше Установе и локалне самоуправе је реконструкција и доградња главног 

објекта Установе која је у току. Наиме од 10.05.2010. тече реконструкција и доградња 
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наше Установе са чијом реконструкцијом деца Лапова добијају већи капацитет за око 

680м2, кабинете, фискултурну салу и пратеће објекте по највишим стандардима. 

Завршетком ових радова наша Установа и локална самоуправа задовољиће стандарде и 

потребе грађана Лапова. Реконструкцијом и доградњом објекта осим наше деце и 

родитеља, добијају и наши запослени , чији рад у многоме зависи од услова рада. Наши 

вредни васпитачи и медицинске сестре од 2004. су између осталог и уредници дечјег 

часописа ,,Печуркица“. Часопис ,,Печуркица“ прати дешавања у Установи и начелно и 

принципе образовања деце предшколског узраста. Драмска радионица Установе је такође 

активна на дечјим фестивалима и има запажене резултате. 

Наша Установа као и наше место је у сталном успону и развија се захваљујући људима 

добре воље, релевантним људима у Скупштини општине Лапово 

 

 

 

 

9.7. Учешће грађана и грађанки у културном животу 
 

Појам учешћа грађана у грађанки у културном животу почива на Члану 27. 

Универзалне декларације о људским правима Уједињених нација, који каже да свако има 

право да слободно учествује у културном животу заједнице, да ужива у уметности и да 

учествује у научном напретку и у добробити која отуда проистиче. Учешће у културном 

животу једног града може имати веома различите манифестације - од поузданог и доступног 

информисања о културним дешавањима, преко посете изложбама, предавањима, трибинама, 

представама и перформансима, концертима и фестивалима, до учешћа у креативним 

радионицама, аматерским друштвима и волонтерским програмима у организацијама и 

институцијама културе. Kао што је речено на почетку, културна партиципација представља 

неотуђиво право сваког грађанина и грађанке. 
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Међутим, учешће у културном животу није само право него и могућност и прилика за 

лични и колективни развој. У зависности од контекста, културних потреба и навика 

публике, учешће у културном животу може произвести бројне позитивне ефекте међу 

којима су: 

• развој рефлексивности и боље сопствено разумевање; 

• развој креативних вештина и талената; 

• повећање самопоуздања и способности изражавања; 

• допринос менталном и физичком здрављу и субјективном

осећају благостања; 

• више самопоуздања и бољи успеси у школи за младе, као и осећај 

припадности и активности за особе трећег доба; 

• боље разумевање и критичко преиспитивање сопственог окружења; 

• развој политичке агенсности и активног и ангажованог односа ка друштву; 

• развој емпатије и разумевања других; 

• развој вештина неконфликтне комуникације и размене; 

• осећај припадности заједници и одговорности за сопствено природно и 

културно окружење. 

Међутим, да би учешће у културном животу могло да остварује свој еманципаторски и 

развојни утицај, неопходно је да разнолики културни садржаји буду доступни различитој 

публици. Kако се види у резултатима теренског истраживања, културна партиципација се 

осетно смањује како се место боравка удаљава од центра општине. Такође, честа баријера 

за партиципацију у култури је непријатност и осећај неприпадања културним дешавањима 

и просторима, што се може приписати неразвијености културних навика и неједнаком 

приступу образовању. Велики број грађана пожелео је већи број културних дешавања, 

нарочито радионичког типа, у оквиру којих ће имати активнију улогу. 

 

На путу ка равноправном и разноликом учешћу свих грађана и грађанки у културном 

животу неопходно је учинити културне и уметничке садржаје приступачнијим на неколико 

начина. Најпре, неопходно је уклонити физичке баријере, односно учинити да физички 

приступ културним просторима и садржајима буде обезбеђен за све грађане и грађанке, без 

обзира на њихова ограничења и потребе у погледу кретања и сензорног доживљавања 

културних садржаја. Потом, важно је уклонити географске баријере и учинити да културни 

садржаји буду доступни свим грађанима и грађанкама без обзира на њихово место 

пребивалишта - како кроз просторну децентрализацију културне понуде тако и кроз 

развијање јавног и доступног транспорта. Понуђачи културних садржаја такође би требало да 

буду осетљиви на финансијске баријере са којима се среће потенцијална публика и да уложе 

напоре да се те баријере превазиђу различитим погодностима, попустима и програмима 

волонтирања. Kоначно и најзахтевније, слободно учешће у културном животу подразумева 

постојање развијене и задовољене културне потребе; односно да се грађани и грађанке 

осећају позвано, пријатно и довољно компетентно да као публика, или као ствараоци, 

учествују у културним дешавањима. 
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Поменуте баријере, шире гледано, производе не само проблем приступа култури, већ 

доприносе репродукцији друштвених разлика, подела и неједнакости. Уклањање 

наведених баријера и подстицање културне партиципације подразумева континуирано 

грађење друштвено осетљивих, компетентних културних организација и установа које 

активно промишљају стратегије интерпретације и рецепције својих програма од стране 

различитих група, укључујући и оне које се налазе на маргини друштва. 

Имајући у виду наведене користи и препреке за учешће у културном животу, стратешко 

опредељење општине је да подстиче све културне актере који настоје да превазиђу 

различите баријере за културну партиципацију и развију културне потребе и навике 

различитих група грађана и грађанки. 

Едуковати, оснажити и укључити грађане у процесе стварања, ревитализације и очувања 

културне баштине. 

Наслеђе представља скуп вредности, који је другачији за сваког грађанина и грађанку. 

Kомуницирање значења и вредности, и истицање разноликости личних идентитета везаних 

за наслеђе важни су у његовом оживљавању и приближавању свакодневном животу 

грађана. Да би знали да га поштују и активно користе уз свест о нужности пажљивог 

поступања, неопходно је активно радити на едукацији, првенствено школске деце и 

младих, у вези са наслеђем, његовим званичним, историјском наративима, али и личној 

историји знаменитих или мање познатих грађана. 

 

Потребно је успоставити директнију и континуирану сарадњу између установа заштите, 

удружења грађана и образовних установа, ради учења о наслеђу, али и коришћења наслеђа у 

оквиру школских курикулума, од нивоа основне школе до факултета. Важно је да едукација 

буде "жива" и динамична, да људе укључује у креирање различитих садржаја и да подстиче 

стваралачки и промишљајући однос према наслеђу. Пројекти који, поред приче о наслеђу, 

укључују волонтеризам грађана, рад и стваралаштво на терену, значајни су из разлога 

стварања везе са баштином, проширивања опсега баштине и могућности комбиновања 

материјалне и нематеријалне баштине и њихове савремене интерпретације. Тако општина 

подстиче и охрабрује програме и пројекте који се баве културним наслеђем и теже да 

активно укључе грађане и грађанке у процесе истраживања, интерпретације, заштите и 

одговорног коришћења културног наслеђа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 172 

 

 

 

10.  ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ НА КОЈЕ ОДГОВАРА 
СТРАТЕГИЈА 

Kомплексни и разнолики изазови са којима се срећу наведени актери у култури захтевају 

аналитички, системски, дугорочни и кохерентни приступ планирању и подстицању 

културног развоја. Они такође подразумевају спремност на стално промишљање 

постојећих и увођење нових принципа и приступа вођењу културне политике, који у овом 

тренутку обухватају партиципативност, вођење дијалога и сарадњу. Стратегија тежи да 

обезбеди управо претпоставке за овакав рад општинске управе и других актера. 

С тим циљем, процес стратешког планирања отпочео је идентификацијом кључних 

проблема са којима се срећу актери у култури, али и публика, кроз теренско истраживање, 

састанке и радионице са представницима и представницама установа, организација и 

иницијатива у култури (више у делу "Методологија"). У оквиру ових процеса, издвојени су 

следећи кључни проблеми: 

• непостојање јасних основа и праваца културног развоја (укључујући непостојање 

стратегије или планова културног развоја), као ни референтног оквира за 

разумевање улоге и значаја подршке и финансирања културне и уметничке 

делатности унутар јавне политике; 

• недовољно транспарентно и партиципативно доношење одлука у области 

културне политике, које подразумева недовољно учешће разноликих актера и 

обавештеност јавности о одлучивању у погледу капиталних инвестиција у 

култури, одабира пројеката за суфинансирање, одабира комисија и радних тела и 

друго; 

• недовољна сарадња унутар области културе (нпр. јавне и цивилне организације, 

или наслеђе и савремено стваралаштво, или културе националних мањина и 

већине), као и сарадња области културе са другим друштвеним областима 

(туризам, млади, образовање, привреда…); 

• постојање препрека за културну партиципацију и неједнак приступ културним 

садржајима великог броја мањинских и маргинализованих група, као и грађана и 

грађанки којима централизована културна инфраструктура из било ког разлога 

није доступна; 

• превелика фокусираност на презентацију културних садржаја који настају у 

другим срединама и недовољна подршка локалном стваралаштву; 

• недостатак основних ресурса за рад ванинституционалних актера, као и бројни 

просторни и кадровски проблеми јавних установа; 

• недовољно присуство уметника и уметница, као и локалних садржаја, на 

међународној културној сцени. 

Ови специфични проблеми поља културе обликовали су целокупан приступ стратешком 

планирању, укључујући методе и процес израде Стратегије, одабир стратешких праваца и 

опредељења, предложена решења и начине контроле, мониторинга и имплементације 
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11. МЕТОДОЛОГИЈА 

Методологија коришћена у изради Стратегије културног развоја општине Лапово је 

стандардизована методологија стратешког планирања локалног развоја, у којој је 

коришћен интегрисани приступ, заснован на следећим принципима: 

• Поштовање идентитета и промоција култрног диверзитета мултинационалне 

средине 

• Развој интеркултуралног дијалога 

• Поштовању слободе изражавања, мишљења и удруживања 

• Подршка креативности 

• Промоција партиципације у култури и демократизација културе 

Такође, као интегрисани процес планирања Стратегија културног развоја се бави и 

питањима социјалног укључивања, информационог друштва и заштитом животне средине. 

Стратегија културног развоја општине Лапово је секторска стратегија и као таква одређује 

кључне правце развоја, циљеве и мере релевантне за све сегменте културе. Кључни разлози 

за покретање процеса израде Стратегије културног развоја су: 

• промовисање културног благостања на територији општине 

• координисање активности свих кључних актера у осмишљавању и спровођењу 

културних 

• процеса у складу са ширим циљевима општине 

• успостављање хоризонталне и вертикалне сарадње између свих битних актера у 

културном пољу општине Лапово 

• промовисање партиципативног приступа у процесу планирања културног развоја 

кроз креативно изражавање у атмосфери дијалога 

• унапређење веза са осталим сферама локалне самоуправе у циљу повећања 

могућности за развој партнерства и фининансијске подршке. 

Методологија израде стратешког документа заснива се на примени научног метода 

функционалне стратешке анализе, као основе за дефинисање стратегије развоја. У првом 

делу стратешког документа извршена је анализа унутрашњих фактора културног система 

општине анализа кључних актера, као и ресурса са којима располажу. Такође је урађена 

анализа инструмената које доносиоци одлука користе у вођењу локалне културне 

политике. 

Такође, приликом стратешке анализе користили смо SWOT анализу, као једну од најчешће 

примењиваних техника. SWOT анализа обухвата како унутрашње, тако и спољашње 

факторе који се тичу комплетног друштвено-економског окружења, у оквиру којег треба да 

се имплементирају усвојене полтике културе. 

Тек након завршетка стратешке анализе, а на основу оцене тренутног стања у локалној 

заједници, приступлили смо креирању плана развоја кроз дефинисање визије, стратешких 

приоритета, циљева и мера. Конкретизацију мера потребно је спровести у акционом 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 174 

 

 

 

плану, у оквиру којег смо идентификовали кључне активности за даљи развој културе у 

нашој општини. Све планиране активности из Стратегије развоја културе општине Лапово 

су повезане са реалним изворима финансирања. 

Процес израде стратешког документа обухватио је следеће фазе: 

• Припремне активности неопходне за спровођење процеса стратешког планирања 

• Анализа тренутне ситуације у локалној заједнице (анализа ресурса и СWОТ) 

• Формулисање стратегије (визија, приоритети, циљеви) 

• Акционо планирање 

• Дефинисање структура и процедура за имплементацију 

• Дефинисање процеса мониторинга и евалуације 

Током процеса израде Стратегије, у оквиру свих фаза примењен је партиципативани 

приступ, који је обезбедио учешће стручне и шире јавности у доношењу одлука везаних за 

стратешки документ. 

12. ПРИНЦИПИ СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија је усклађена са основним развојним трендовима и принципима на којима 

почивају савремене културне политике у свету, у које спадају: 

• схватање културе као јавног добра и право на културу као основно људско право; 

• препознавање културних актера као важних чинилаца који значајно доприносе 

општем друштвеном развоју; 

• вођење културне политике на транспарентан и партиципативан начин, уз учешће 

великог броја културних актера; 

• формулисање и вођење културне политике на основу чињеница; 

• поштовање специфичности ресора културе и секторске припадности актера 

(јавни, приватни, цивилни); 

• схватање да су стратешко опредељење, дугорочност и кохерентност предуслови 

за квалитетно вођење културне политике; 

• схватање да демократска и прогресивна културна политика подразумева спремност на 

увођење нових метода и принципа рада и доношење нових институционалних и 

процедуралних решења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29.11.2019                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   23- страна 175 

 

 

 

13. ЗАДАЦИ СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија као документ настоји, пре свега, да усклади постојеће механизме и инструменте 

културне политике са потребама актера у култури и грађанима/грађанкама и да понуди 

решења за уочене проблеме. Задаци Стратегије су да: 

1. препозна и дефинише приоритетна стратешка усмерења, као и кључне проблеме и 

правце решавања сваког од њих; 

2. дефинише основне дугорочне правце културног развоја општине, усклађене са 

другим релевантним друштвеним и политичким областима; 

3. одреди приоритетне јавне интересе у пољу културе; 

4. одреди инструменте остваривања тих интереса и препозна актере у области културе и 

другим областима, који доприносе остваривању тих интереса; 

5. одреди начине праћења, евалуирања и усклађивања стратешког деловања са 

актуелним потребама кључних актера. 

14. СВОТ АНАЛИЗА 

SWOT анализа је рађена на основу извршене анализе стања и перспектива у различитим 

сегментима и областима културе и културне делатности у општини Лапово. 

Ова врста анализе омогућава прегледан увид у унутрашње и спољашње околности у 

којима се одвија делатност културе и културних институција. 

У општини Лапово постоји одређени број актера који су укључени у организацију и 

спровођење културних и сродних активности и програма. Многи програми и 

манифестације имају епитет традиционалних. 

Најизраженији проблеми, чије решавање је предуслов за било какву озбиљнију активност, 

јесте проблем радног и смештајног простора, односно њихова неадекватност, стање, 

намена. 

Такође, ослањање на примарно општински буџет у финансирању програмских активности 

представља ограничавајући фактор. У том смислу потребно је створити услове да се 

искористе могућности које се нуде кроз програме и фондове како Европске уније, тако и 

билатералних донатора 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Заједнички елементи: 

• Сарадња установа културе са 

школама у организацији и 

реализацији програма 

• Традиционалне, препознатљиве 

манифестације 

• Развијен волонтерски рад у 

организацијама и интересовање за 

волонтерски рад 

• Све веће чланство деце и младих у 

културним установама 

• непокретна културна добра под 

заштитом – споменици културе, 

археолошка налазишта, јавни 

споменици 

• Људски ресурси- млади који 

похађају уметничке школе и лица са 

академским образовањем у области 

културног стваралаштва 

• Остварена партнерска сарадња на 

заштити непокретних културних 

добара 

• Стечена искуства на реализацији 

пројеката 

• Стабилан извор финансирања 

културе 

 

 
Специфични елементи: 

Библиотеке: 

• Све испитане основне школе, као и 

средња школа поседују библиотеке 

• Све школске библиотеке организују 

пратеће програме 

Хор: 

• Развијена сарадња на локалном, 

регионалном, националном и 

Заједнички елементи: 

Стање објеката културе: 

• Лоше стање радног и смештајног 

простора 

• Неадекватни изложбени простори 

• Нерешени имовинско-правни односи 

Финансирање: 

• Мали број извора финансирања, 

делатност већине организација у 

култури се већином ослања на 

локални буџет 

Програмске активности: 

• Нема истраживања потреба 

корисника 

• Нема нових програма, настављају се 

стари, а нови јесу истородни 

садржаји 

• Нема евалуација садржаја 

Партнерства и пројекти: 

• Мали број пројеката у области 

културног стваралаштв у 

партнерству са институцијама из 

других сектора и самосталним 

уметницима 

Специфични елементи: 

Библиотеке: 

• Неадекватни безбедносни и 

хигијенски услови градске 

библиотеке 

• Мали фонд литературе на страним 

језицима 

• Непостојање књига за слепе и 

слабовиде 

• Непостојање електронских књига 

• Нема јединственог електронског 
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међународном нивоу 

Музеји/јавне збирке: 

• организује и програме који су 

намењени старијој популацији 

Образовне установе: 

• Све образовне установе активно 

реализују секције у области 

културног стваралаштва 

• Разноврсност културних програма 

који се организују у и ван објеката 

КУД-ови и удружења грађана: 

• Релативно стабилан број и чланство 

КУД-ова 

• Традиција и репутација КУД- ва 

• Снажна сарадња КУД-ова на 

локалном, регионалном и 

међународном нивоу 

• Снажна сарадња са школама 

• Пројекати реализовани од стране 

удружења,у партнерству са 

установама из других сектора 

• Сви КУД-ови и удружења су 

организатори макар једне 

манифестације 

Манифестације: 

• Разноврсна понуда манифестација 

• Број посетилаца манифестација 

• Развијена сарадња на међународном 

нивоу 

регистра 

• Немогућност организовања 

обимнијих и комплекснијих 

програма 

• Слаба техничка опремљеност јавне и 

школских библиотека 

Образовне установе: 

• Ниједан пројекат у области 

културног стваралаштва у 

партнерству са институцијама из 

других сектора 

• Само један објекат прилагођен 

особама са инвалидитетом КУД-ови 

и удружења грађана: 

• Руководиоци/чланови половине 

испитаних кудова/удружења нису 

похађали едукативне програме 

• Слаба сарадња КУД-ова на 

националном нивоу 

• Слаба оцена просторија у којима се 

организују програмске активности 

• Нерешени имовинско-правни односи 

• Слаба инвестициона улагања у 

простор 

Манифестације: 

• Нема нових програма, настављају се 

стари 

• Слаба сарадња на националном 

нивоу 

• Слаба сарадња са најближом 

Туристичком организацијом 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Доношење националне стратегије 

развоја културе којом би се 

дефинисали национални циљеви и 

приоритети 

• републички и фондови ЕУ којима се 

финансирају пројекти културе 

• Стимулисање алтернативних извора 

• Недоношење националне стратегије 

и акционог плана развоја културе 

• Честе политичке промене 

• Урушавање културе и вредности 

због политичких и економских 

интереса; 

• Слабљење и нестанак 
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финансирања 

• Укључивање волонтера 

• Обуке волонтера и запослених за 

писање пројеката 

• Развој заједничких програма- 

мултиактерски приступ 

• Увођење јединственог електронског 

регистра културних добара и услуга 

општине 

• Успостављање комуникације и 

сарадње између локалне самоуправе 

и институција и појединаца који се 

баве културом 

• Идентификовања културних потреба 

грађана путем анкета, округлих 

столова итд., односно унапређење 

канала комуникације са 

конзументима културних садржаја 

• Перманентан и стратешки рад на 

креирању културних програма 

• Бољи маркетинг културних 

дешавања 

• Укључивање медија као сталних 

партнера у процес афирмације 

културних вредности и анимирања 

публике 

• Програми културне сарадње на 

регионалном и међународном нивоу 

• Интернационализација и сарадња са 

установама културе из окружења, 

• Веће укључивање рањивих група 

• Наградни конкурси за децу и младе 

као подстицај афирмације 

позитивних вредности 

• Решавање имовинско-правних 

односа 

• Повећање улагања у обнављање 

техничке опреме и набавка нове 

нематеријалног културног наслеђа 

релевантног за културни туризам 

• Недовољна мотивација, инертност 

запослених у институцијама културе 

за преузимање иницијативе и за 

искоришћавање   отворених 

могућности за промоцију/ 

унапређење културе 

• Незаинтересованост за укључивање 

волонтера 

• Прихватање постојећег стања 

• Недовољна заинтересованост 

надлежних у локалним 

самоуправама 

• Недостатак средстава за 

финансирање културне делатности 

• Нерешени имовински-правни односи 

• Промене у стиловима живота младих 

људих који не подразумева учешће у 

културном животу заједнице 
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15.  МИСИЈА 

Створити услове у области културе који ће омогућити заштиту и подршку постојећим 

ресурсима, као и њихово унапређење и стварање нових актера и садржаја доступних свима. 

16. ВИЗИЈА 

Општина Лапово је средина која подстиче културни живот, задовољава културне потребе 

својих становника, доприноси јачању осећања заједништва и културног идентитета и 

развија се кроз сарадњу са домаћим и међународним актерима. 

 

 

17. ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ 

• Поштовање људских права, културног диверзитета и различитих вредности; 

• Подстицај креативности у културном изразу; 

• Посматрање културе као једног од средстава за унапређење економског развоја 

заједнице; 

• Одсуство националне, полне, старосне дискриминације; 

• Препознавање значаја и потребе узајамне сарадње актера из свих сектора на 

локалном, регионалном, националном и међународном нивоу; 

• Јачање и промоција креативности и учешћа у културном животу заједнице – 

активизам; 

• Унапређење људских и финансијских ресурса за развој културе; 

• Оснаживање политике и праксе у правцу јачања и очувања културног наслеђа 

(материјалног и нематеријалног) и промоције културних делатности; 

• Подржавање разноликости организација које креирају културне садржаје и који 

промовишу културу и културне вредности; 

• Економска валоризација културних добара и активности – културни туризам; 

• Мултикултурализам и интеркултурални дијалог уз пуно уважавање културних 

разлика (Европа 2020 и Дунавска стратегија); 

• Дигитализација –online доступност културних садржаја, повезивање уметника и 

сл. (у складу са Европа 2020 циљем). 
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18. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ 
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА 

Основни циљ Стратегије развоја културе општине Лапово. огледа се у креирању 

предуслова за системски развој и унапређење културних ресурса и иницијатива, актера у 

култури и њиховој промоцији. 

Стратегија је заснована на принципу укључивања свих релевантних локалних актера у 

култури, носиоца кључних културних ресурса у евидентирање културних добара, као и у 

дефинисање стратешких праваца и циљева њеног даљег развијања. 

Такође, стратегија је заснована на постојећим локалним снагама уз ослањање на 

могућности које се нуде у окружењу са циљем отклањања свих баријера, како 

унутрашњих, тако и оних које долазе са других нивоа. Стратегија доприноси 

успостављању механизма ефикаснијег управљања и планирања, као и процене ефеката и 

значаја предузетих активности, а у односу на планиране исходе за унапређење развоја 

културе у локалној заједници. 

Основни изазови у Општини могу се груписати у неколико кључних сегмената: 

• Неадекватност институционалне и физичке инфрастуктуре, 

• Људски ресурси који су ангажовани у сектору културе не поседују довољна 

знања и вештине за комплексније наступе ка страним изворима финансирања, 

• Недовољна сарадња и синхронизација актера културе на локалном, регионалном, 

нацио налном и међународном нивоу, 

• Неиновативни садржаји, 

• Непостојање адекватне аналитичке базе, дигитализованих културних садржаја, 

као и канала комуникације са корисницима како би се понуда креирала на основу 

тражње и како би култура допринела социјалној кохезији. 

Улога локалне самоуправе у развоју културе општине Лапово: 

• Да буде катализатор културних процеса, односно да охрабри укључивање целе 

заједнице у планирање развоја и учестовање у културном животу општине, 

• Да дели одговорност за планирање и доношење одлука од значаја за развој 

културе општине и да подстиче партиципацију грађана у формулисању, 

спровођењу и евалуацији јавних политика у култури, 

• Да се стара о очувању и трајању материјалног и нематеријалног наслеђа заједнице, 

• Да признаје културне потребе и захтеве које износе појединци и организације 

општине, укључујући актере у области културе и остале грађане, 

• Да користи експерте у истраживању и развоју културних политика и културног 

менаџмента, 

• Да интегрише аспект културе у све аспекте планирање развоја општине, 

• Да учествује у евалуацији резултата у спровођењу стратегије културе. 
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За спровођење активности на реализацији постављених циљева, било је неопходно 

успоставити чврсту институционалну структуру и тело које укључује како представнике 

локалне администрације, тако и представнике кључних институција и актера у култури. 

Из тог разлога, формиран је Савет за културу у чијој је надлежности, између осталог, 

одржавање и унапређивање односа сарадње са надлежним институцијама и установама из 

области културе и предлагање мера за унапређење културе на локалном нивоу. 

Стратегија покрива период од пет година и поставља два стратешка циља развоја културе у 

општини Лапово, који почивају на следећим принципима: 

• Стратегија развоја културе и културне политике морају да промовишу 

креативност у свим својим формама, да омогуће приступ културним садржајима 

свим грађанима без обзира на пол, националност, старост, ментално и физичко 

стање; 

• Наглашавање потребе да се поред културног диверзитета и плурализма, 

уважавају универзалне вредности; 

• Уважавање регионалних, националних и европских развојних циљева и оквира; 

• Промоција међународне културне сарадње; 

• Јачање осећања културног идентитета и осећања припадности; 

• Уважавање реалног стања материјалних, људских и институционалних ресурса 

културе; 

• Коришћење потенцијала за унапређење културних ресурса; 

• Указивање на начине на које се ограничења у развоју културе и друштва уопште 

могу превазићи; 

• Посматрање културе као димензије укупног развоја локалне заједнице; 

• Увезивање културе и развоја, поштовање културног идентитета, толеранција 

према културним разликама, социо-економска једнакост; 

• Јачање учешћа грађана у културном животу; 

• Омогућавање свим појединцима и установама да иницирају и да учествују у 

културном животу заједнице. 

Општи циљ: Развој, промоција и унапређење културног живота општине Лапово 

Кључно питање 1: Однос према културном наслеђу и питање физичке и институционалне 

инфраструктуре у области културе. 

Активности већине актера у култури спроводе се у објектима који не одговарају 

стандардима и критеријумима своје намене. 

 

Стање градске библиотеке и њених огранака у одређеној мери задовољава националне 

стандарде за обављање библиотечко-информационе делатности. Библиотеке као главни 

носиоци културе које обезбеђују услове за конструктивно и квалитетно коришћење 

слободног времена за све генерације не могу да обављају своју функцију ако се не реше 

питања задовољавања библиотечких стандарда 
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Сарадња установа и удружења у чијој је надлежности културна баштина није системска и 

координисана, недостаје њихово континуирано удруживање и заједничко наступање у 

пројектима и програмима. 

Такође, важан проблем су и нерешени имовинско-правни односи. 

Стратешки циљ 1: Заштита културног наслеђа и унапређење физичке и институционалне 

инфраструктуре у области културе као основа за развој и интегрисање културе у целокупан 

развој општине. 

Довођењем стања објеката у којима се реализују активности од значаја за културни живот 

заједнице у функцију која одговара њиховом друштвеном значају, омогућава се одвијање 

културног живота свих узрасних категорија и категорија корисника културе, тако да оне 

пружају услове за конструктивно и квалитетно коришћење слободног времена за све 

генерације. 

У првом реду неопходно је идентификовати, систематизовати, евидентирати, вредновати и 

документовати податке о просторном и техничко-технолошком стању објеката у којима се 

реализују активности културе који су у активној употреби, и извршити процену могућих 

трансформација и развоја. Поред тога, потребно је израдити и јединствени регистар 

културне баштине. 

Да би се обезбедио системски приступ развоју културе, нужно је постојање тела које ће 

преузети улогу модератора и повезивати све институције и актере културе (Савет за 

културу), дати му формалну тежину, а њене иницијативе и предлоге подићи на виши ниво 

обавезности. 

Поред тога, мора се радити на успостављању системске сарадње институција и удружења 

која делују у области културе и сродних области. На тај начин омогућава се лакши 

приступ алтернативним изворима финансирања, креирање програма културе који ће бити 

већег обима и који ће обухватити шире аспекте богате културне и историјске понуде. 

Такође, заједнички приступ омогућава очување нематеријалног, духовног културног 

наслеђа са свим специфичностима мултиетничке, милтикултуралне и мултиконфесионалне 

средине. 

Мере: 

1.1. Презервација објеката и предмета из поставке, 

1.2. Подршка очувању нематеријалног културног наслеђа, 

1.3. Адаптација просторних капацитета културе и привођење намени, 

1.4. Туристичка и економска валоризација културних ресурса 
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Кључно питање 2: Позиционираност културног живота општине у ширем контексту и 

сарадња на свим нивоима. 

Недовољан број лица запослених у установама културе, ограничене могућности стручног 

усавршавања у погледу иновативнијих приступа креирању културне понуде, као и у 

погледу привлачења средстава из разноврсних извора финансирања културних активности 

проблеми су који за последицу имају мањак иницијативе и иновативности и неговање 

некритичног односа према постојећем стању. Такође, утврђена је и недовољна 

координација и сарадња субјеката у култури и недовољно интензивна међународна 

сарадња која се огледа у малом броју реализованих програма. 

Стратешки циљ 2: Обезбеђивање услова за јачање позиције и улоге културе у 

друштвеном животу општине Лапово и ширем окружењу. 

Ти услови подразумевају креирање иновативнијих програма и културних садржаја и 

проактивнијег наступа према екстерним изворима финансирања културе. 

Стварање услова да култура у потпуности врши своју улогу, да обезбеди боље услове 

живота и стандарда, понуди услове за квалитетно коришћење слободног времена, обезбеди 

очување културних ресурса и културних различитости, зависи у великој мери од људи који 

се њоме баве, њихове мотивације али и компетенција и могућности да раде на себи и својој 

експертизи. У досадашњем раду, већина актера се ослањала на локалне изворе 

финансирања, док су регионална и међународна сарадња, као и наступи ка екстерним 

донаторима били спорадични. 

Мере: 

2.1. Успостављање канала комуникације између корисника и креатора културних 

садржаја, 

2.2. Развој култура националних заједница, мултикултуралности и интеркултурног 

дијалога, 

2.3. Унапређење људских ресурса у култури, 

2.4. Унапређење међурегионалне и међународне координације и сарадње и приступ 

ширем спектру извора финансирања пројеката у култури 
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19. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Имплeмeнтaциjу Стратегије развоја културе општине Лапово пратиће два интегрална 

поступка, мoнитoринг (праћење) и вредновање (евалуација). Добре технике праћења и 

вредновања допринеће квантификовању исхода, анализи поступака, осмишљавању корака 

за унапређење и усклађивање стратегије. 

Праћење и вредновање омогућиће увид у ток спровођења стратегије, при чему се на тај 

начин оставља простор за уочавање евентуалних грешака и предузимање конкретних 

акција за њихово превазилажење. 

Како би се вредновао степен реализације стратегије, дефинисан је план њеног спровођења, 

при чему је са посебном пажњом успостављен механизам за његово праћење, који се 

огледа кроз формулисане индикаторе за сваки стратешки циљ и меру. 

У току имплементације стратегије, потребно је одговорити на следећа питања: 

‣‣ Да ли су подаци у ситуационој анализи још увек актуелни? 

‣‣ Да ли су елементи у SWОТ анализи и даље валидни? 

‣‣ Да ли су неке од идентификованих претњи отклоњене и да ли су се појавиле нове? 

‣‣ Који пројекти из дефинисаног оквира мера и циљева су реализовани и у којој мери? 

‣‣ Да ли су индикатори и даље валидни? 

‣‣ Да ли су циљеви одрживи и да ли их треба модификовати? 

‣‣ Да ли функционише оперативна структура за спровођење пројеката и сл? 

Мониторинг (праћење) је непрестани процес прикупљања информација преко 

дефинисаних индикатора за мерење напретка у реализацији стратешких циљева, односно 

мера. Наведени процес обезбеђује да се ограничена средства за развој културе искористе 

на најефикаснији начин. Он се усредсређује на испуњавање планираног и обавља се 

континуирано, при чему се прати реализација пројеката и идентификују се успеси и 

проблеми. На основу резултата мониторинга, прикупљених података, информација и 

извештаја, анализира се извршавање пројеката у оквиру дефинисаних циљева, односно 

мера. 

У процес мониторинга треба да буду укључени сви актери укључени у имплементацију 

пројеката, представници општинске управе, као и актери у културном животу општине. 

Вредновање (евалуација) се надовезује на мониторинг и неопходно је да се спроводи на 

почетку (ex ante), на средини (on going) и на крају периода за који је стратегија дефинисана 

(ex post). 

Евалуацију стратегије је потребно спроводити једном годишње, при чему је неопходно 

реализовати и евалуацију на половини периода реализације, као и на крају. Приликом 

дефинисања саме стратегије, подносиоци пројекта су извршили ex-ante евалуацију, што 
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оставља простор за реаговање у случају потребе за редефинисањем циљева, мера и 

пројеката. 

Евaлуaциjа Стратегије развоја културе општине трeбa дa сe зaснивa нa прaћeњу финaнсирaњa 

стрaтeшких циљева у кoнтeксту прeдвиђeних улaгaњa и нaдзoра нaдлeжних институциja зa 

њихoвo спрoвoђeњe. С oбзирoм нa кaрaктeристикe и сaдржaje извeштaja, као што је већ 

напоменуто, пoтрeбнo je спрoвoдити их нa гoдишњeм нивoу кaкo би сe oмoгућиo кoмплeтaн 

увид и прaћeњe цeлoкупних aктивoсти прeдвиђeних стрaтeгиjoм 


