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УВОДНА РЕЧ

Поштовани,
За развој сваке локалне средине предуслов је
постојање реалних и одрживих планова. Општина
Осечина, као и уосталом читаво наше друштво се
налази пред великим изазовима. Све то изискује
одговоран приступ стратешком планирању и
коришћењу расположивих ресурса.
Разлог због ког смо кренули у поступак израде овог
стратешког документа је јасна процена потенцијала
општине Осечина, идентификовање области у
којима можемо да остваримо напредак, оно што представља перспективу развоја
овог краја. Акценат је стављен на одређивање кључних области за унапређење
квалитета живота становништва. Ту се пре свега мисли на развој пољопривреде,
конкретно воћарства и прерађивачких капацитета у тој области.
Вишемесечни процес израде стратегије локалног одрживог развоја општине
Осечина за период 2011.-2020. године је успешно завршен. Значајно је да су свој
допринос у изради овог документа дали грађани, представници јавних институција
и предузећа, привреде, невладиног сектора, политичких странака, а све то уз
велику подршку Сталне конференције градова и општина.
Израдом стратегије су постављени оквири, али најтежи део тек предстоји, а то је
спровођење планираних и зацртаних циљева.
Позивам све грађане да дају свој допринос у остварењу стратегије како бисмо
значајно побољшали квалитет живота у нашој општини.
С поштовањем

Председник општине Осечина
Ненад Стевановић

5

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

Методологија
Стратегија одрживог развоја Осечине (у даљем тексту Стратегија) је општи
стратешки план развоја који треба да пружи смернице и подстицаје за будући
развој општине. Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2011 - 2020.
година, односно 10 година.
Стратегија се односи на одрживи развој живота, рада и функционисања на
територији општине Осечина. Одрживост подразумева коришћење природних
ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове.
Шире гледано, стратегија се наслања на оквирни план „Миленијумских развојних
циљева“ УН, као и на Националну Стратегију одрживог развоја Републике Србије.
Стратегија је рађена у складу са националним и регионалним плановима и
стратегијама развоја, и у потпуности се наставља на већ развијене локалне
секторске планове и стратегије. Такође, у процесу израде стратешког документа
дефинисан је низ секторских планова и стратегија који требају бити развијени у
наредном периоду како би се омогућило испуњавање циљева из Стратегије.
Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на нивоу општине и односи се на њену
територију. У неким циљевима и активностима, Стратегија подразумева
регионални и/или национални приступ решавању одређених проблема, али се у
наведеним циљевима и активностима подразумева већ обострано изражен
интерес суседних локалних самоуправа и Републике.
Процес израде и имплементације Стратегије се заснива на партиципативном
приступу, што подразумева директну укљученост свих заинтересованих страна
током трајања целокупног процеса.
У том контексту је на почетку процеса израде Стратегије
формиран
Координациони тим који је координирао процесом израде Стратегије.
Координациони тим је, на почетку, сазвао партнерску скупштину на коју су позване
све стране заинтересоване за процес израде Стратегије. На партнерској
скупштини су предложени приоритети и чланови радних група. Формиране су три
радне групе: Радна група за економски развој, радна група за друштвени развој и
радна група за заштиту животне средине.
Радни тимови су анализирали стање (SWОТ), а потом су дефинисали визију,
стратешке и специфичне циљеве у оквиру приоритета. На основу дефинисаних
циљева урађен је акциони план који треба да доведе до испуњења постављених
циљева. Свака радна група је имала пет званичних састанака, међутим чланови
радних група су имали низ интерних састанака, као и састанака са корисницима
директно заинтересованим за процес израде и имплементације Стратегије.
Стратешки документ у себи садржи следећа поглавља:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профил заједнице
Индикатори одрживости
Ситуациона анализа приказана кроз „SWОТ“ анализу
Стратешки документ – приоритети, визије, стратешки и специфични циљеви
Локални акциони план за период од десет година
Систем мониторинга и одрживости
Анекси – а) Чланови координационог тима и радних група;
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б) Индикатори одрживости;
в) Приоритетни пројекти
Стратегију одобрава Скупштина општине Осечина.
На основу локалног акционог плана, склапају се партнерски споразуми за
имплементацију појединих циљева и активности између различитих учесника и
заинтересованих страна. Партнерске споразуме за имплементацију појединачних
циљева и активности одобраваће и потписивати законски представници одговорни
за имплементацију циљева/активности, као и представници заинтересованих
страна укључених у реализацију циљева/активности.
Процес имплементације Стратегије се развија преко система управљања којим ће
координисати преко интерног тима за координацију кроз канцеларију за локални
економски развој.
Ниво имплементације локалног акционог плана ће се константно пратити путем
годишњег циклуса евалуације. За оцену успешности се користе индикатори
одрживости и индикатори учинка. Годишњи циклус праћења и евалуације на овај
начин омогућава константно ажурирање визија, приоритета, циљева и активности.
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ВИЗИЈА
Осечина 2020. године је општина са развијеном пољопривредном
производњом уз добро организован откуп, јаке прерадне капацитете,
удружене пољопривредне произвођаче и брендиране производе (сува
шљива, шљивко, џемови, ракија). Она је стабилна и просперитетна
средина, привлачна за живот и рад људи, са конкурентном привредом,
ефикасном локалном самоуправом и функционалним здравственим,
образовним, културним и спортским институцијама.
Општина је отворена за сарадњу, инфраструктурно уређена и
препознатљива по туристичкој понуди, гостопримству и здравој
храни, здрава и очувана заједница са високом еколошком свешћу њених
грађана.
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1. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ - САЖЕТАК
Општина
Осечина
представља
природну географску целину коју
чини 20 насељених места, од којих
су варошице Осечина и Пецка
насеља градског типа.
Општина Осечина се налази у
западној
Србији и припада
Колубарском
округу.
Према
попису из 2002. године, Осечина
има 15 135 становника, од чега је
3852 градско становништво, а
11283 сеоско становништво.
У припреми и изради Стратегије локалног одрживог развоја, приказани су
расположиви ресурси општине Осечина. У припреми овог документа и прикупљању
података коришћени су подаци из Завода за статистику Србије, Статистичких
годишњака, Билтена и Саопштења, Агенције за привредне регистре, подаци из
Националне службе за запошљавање филијале Ваљево, Народне банке Србије,
као и од Регионалне Привредне коморе Ваљево. Анализом прикупљених података
о основним, природним, економским, демографским, географским и социјалним
факторима утвђена је перспектива даљег развоја општине Осечина.
Географски положај (локација)
Општина Осечина налази се у западној
Србији. Простире се дуж леве и десне
стране магистралног пута Ваљево – Лозница
и железничке пруге (у изградњи) на истој
релацији, односно лево и десно од обала
горњег и средњег тока Јадра и његових
плаховитих притока преко мањих плодних
долина и живописних воћарских или шумама
обраслих брдско-планинских предела све до
подножја, обронака или врхова околних
планина (Цер, Медведник, Соколске).
Воћарство, пре свега производња шљива,
малина и купина, главна је карактеристика
овог краја, који се поноси и бројним
културно-историјским добрима од којих су
најзначајнији: Тешманов конак у Баставу,
црква - брвнара у Скадру, Римски мост на
реци Љубовиђи и стара црква у Осечини.
Са севера Осечина се граничи са општином Коцељева, на истоку са општином
Ваљево, јужним делом са општином Љубовија, а са западне стране са општинама
Крупањ и Лозница. Центар и седиште Општине – градић Осечина са око 3.500
становника – налази се на 32. километру северозападно од Ваљева према
Лозници, односно ма 130. километру југозападно од Београда ка североисточном
делу Републике Српске, то јест БиХ, на надморској висини од 210 метара. Друго
насеље градског типа је варошица Пецка са око 500 житеља. Остало
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становништво живи у 18 села. Домаћинства су претежно старачка и према
проценама за 70% домаћинстава пољопривреда је основни и једини извор
прихода.
Табела 1: Општи подаци о насељима и катастарским општинама општине
Осечина, 2007.
Општина

Округ

20

218

16.0

13.3

Број градских насеља

2

7

Број осталих насеља

18

211

Број катастарских Општина

17

207

18.76

11.95

Број насеља
2

Просечна величина насеља (км )

Просечна величина катастарске
2
општине (км )

Према учешћу сектора делатности доминирају аграрна насеља (18), док су
преостала (2) неаграрна насеља градског типа.
Људски ресурси
Општина Осечина бележи знатно интензивнији пад
броја становника . Број становника се у периоду 19482002. године у граду Ваљеву повећавао по просечној
годишњој стопи од 8.10%. И у последњем
међупописном периоду, иако се становништво општине
бројчано смањило, варошица Осечина и Пецка бележе
пораст броја становника. Наиме, у Осечини и Пецкој
1948. године је живело око 3,45% становништва
општине, а 2002. год. 25,38%.
Табела 2: Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа, 2002

Број становника у општини

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

23,076

23,108

21,803

19,832

18,519

16,745

15,135

32

1,305

-1,971

-1,313

-1,774

1,610

0.13

-5.65

-9.05

-6.63

-9.58

-9.62

4.59

0.61

0.18

1.04

-4.16

-2.21

6.34

8.37

7.86

7.31

-1.97

-1.04

Промена броја становника
у општини

/

Стопа пада броја
становника у општини

/

Стопе раста броја
становника у округу

/

Стопа раста броја
становника у Србији

/
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Клима
Клима у општини осечина може се окарактерисати
као умерено-континентална. Подручје Општине по
својим рељефним карактеристикама може се
поделити на три области и то: брдска коју чини око
60% територије, равничарско-таласасто брдска са
око 20% и брдско-планинска са око 20% територије.
Надморска висина од 189 - 971 метара. Овакве
рељефне и педолошке карактеристике земљишта,
као и климатско-хидролошки услови определили су
којом ће се граном пољопривредне производње
претежно бавити земљорадници.
Годишње се бележи много већи број мразних дана (91,5) у односу на број тропских
(23,2). Просечна годишња влажност ваздуха је 75%. Просечан број облачних дана
годишње је 122,9, а ведрих 65,1. Просечан број дана годишње са снежним
покривачем (44,3), већи је у односу на број дана са снегом (29,9) или маглом
(22,5).

Историја, традиција и културно наслеђе

Осечански крај је би насељен још у праисторијско доба о
чему сведоче трагови живота и остаци примитивних
насеља на више локалитета.
Мађари ове крајеве трајно заузимају крајем XII века, а
краљ Бела IV 1235. године формира Мачванску
бановину у чији састав улази и осечански крај. Турци су
Србију конано освојили 1459. године, а њена територија
је претворена у Смедеревски Санџак (касније
Београдски пашалук) и подељена на нахије. И овог пута
осечански крај је био на граници, али између два
санџака. Села Бастав, Комирић, Белотић, Коњуша и
Братачић припадали су Зворничком санџаку (Соколској и
Крупањској нахији). Остала села овог краја припала су
Ваљевској нахији. Браћа Недић су са својих двеста
хајдука остали сами у борби против надмоћније турске
војске. Тако је почео чувени бој на Чокешини 16. априла
1804. године, први велики пораз српских устаника. Браћа Недић су се са својим
људима храбро борили. Бој су наставили и када им је понестало „џебане“.
Изгинули су борећи се до последњег даха. Преживела је само неколицина. Због
своје јуначке смрти постали су и остали највећи јунаци овог краја.
Због повољног географског положаја половином XIX века село Осечина почиње да
се издваја од других села. На ушћу Ловачке у Јадар постепено ничу занатске
радње, механе и дућани па она постаје економски центар краја. Становништво
околних села окупља се у „ Осечини на Јадру“ за време већих црквених празника,
на вашарима и пазарним данима. Други центар- Пецка настаје у долини истоимене
реке, као засеок села Царина.
11
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После великог рата живот се наставља у новој држави уз технолошки напредак
који двадесети век доноси и у најзабаченије крајеве. У варошици Осечини расте
број трговачких, занатских и угоститељских радњи. Од 1926. године са Ваљевом је
повезана новим путем преко Драгијевице и Причевића.Прорадила је и прва
аутобуска линија, а пуштањем у рад приватне мини централе на Јадру уводи се и
електрично осветљење. Осечина је имала председника општине за варошицу,
деловођу, жандамеријску поставу, пандура и викача. Прославе и вашари
организују се поред цркве у Осечини, где се уз стару црквену зграду из XVIII века
гради нова. Саграђена је и нова школска зграда, а поред јавних ничу и многе нове
приватне куће. У Осечини се отвара прва библиотека, затим позоришна и
тамбурашка секција. 1947.године седиште среза из Ваљевске Каменице се
премешта у Осечину.
Народна Библиотека Осечина једина је
установа
културе
на
територији
општине. Сматра се да је народна
књижница и читаоница у Осечини
основана 1926. а обновљена 1933.
године. Тада је имала 233 књиге,
позоришну и тамбурашку секцију.
После другог светског рата библиотека
је обновила рад. Некад је радила самостално, а некад у саставу других установа
културе, као што су: Народни универзитет КОЦ „Петар Враголић“, Дом културе. Од
1995. године носи назив Народна библиотека Осечина и носилац је свих културних
збивања у Општини. Некада су у оквирима Библиотеке радиле многобројне
секције: фолклорна, драмска, ритмичка.

Локална самоуправа (администрација)
Седиште општине је у Осечини, улица
Карађорђева број 78.
Општина је правно лице и представља је
Председник општине.
Органи општине су: Скупштина општине,
Општинско
веће,
Општинска
управа
и
Председник општине.
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Привреда

Привреду Осечине карактеришу пољопривредно-прехрамбена
хемијска индустрија и занатсво. Постоји
нешто лаке индустрије која
се највише
састоји од малих произвођача пластике,
папира и дрвета. Посебно је развијен
приватни сектор, који се састоји од малих и
средњих предузећа и самосталних занатских
и трговинских радњи. Према подацима из
2005. године, укупан број предузећа у
области индустрије је 28, пољопривреде 8,
трговине 6, туризма и угоститељства,
саобраћаја, пројектовања и услуга 2,
шумарства, грађевинарства и комуналне
делатности 1.

индустрија,

Подручје општине Осечина је значајна сировинска база за воћарску производњу.
На подручју општине - Горње Црниљево постоје четири бушотине од по 200 - 400
метара дубине минералне воде и постоји интерес да се на овим парцелама
подигну погони за експлоатацију минералне воде односно да се иста стави у
функцију развоја бањско - климатског туризма изградњом пратећих садржаја.
Најуспешнији пример приватизације на територији општина Осечина је
приватизација некадашње фабрике „Подгорка“ Осечина. Подгорина Фрухт д.о.о је
чланица аустријске групације Gruenewald International GmbH која је крајем 2003.
године и почетком 2004. купила тада ЗЗ Подгорку Аграр у стечају, са намером да
покрене производњу, обнови технологију, усаврши процес производње и постави
на ноге овај воћарски крај новом пословном политиком при откупу свежег воћа.
Подгорина Фрухт д.о.о данас запошљава 105 радника, док у сезони се тај број
креће од 200-250 запослених, а годишњи промет се креће од 13-15мил. ЕУР. То је
прво позитивно искуство општине са brownfield инвестицијама.

Пољопривреда
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На подручју Општине осечина 75% становништва, или око 11500 становника бави
се пољопривредном производњом на свом поседу. За још око 1000 становника
пољопривредна производња је допунска делатност, јер живе у селу на имању а
запослени су у месту становања, или ближој околини, као и део становништва који
живи и ради у градској средини а повремено одлазе на имање и баве се у већини
производњом шљиве, малине и купине.
На подручју Општине егзистира 3300 пољопривредних домаћинстава од којих је
2800 регистрованих, по чему смо у врхи у Републици. Овакве рељефне и
педолошке карактеристике земљишта, као и климатско-хидролошки услови
определили су којом ће се граном пољопривредне производње претежно бавити
земљорадници.
Производња шљиве, малине и купине су најзаступљеније и најдоходовније воћне
врсте. У сточарству постоје велике могућности, нарочито овчарству, јер велика
пространства под ливадама и пашњацима у планинском делу општине пружају
идеалне услове за ову производњу. Подручје обилује лековитим биљем на
природним стаништима , шумским плодовима и многоборојним врстама јестивих
гљива. Цело подручје Општине је идеално за производњу здраве хране.
Зељиште је очувано од пестицида и са минималним уносом минералних ђубрива,
док се органска ђубрива редовно уносе. Ваздушна струјања на већем делу
територије су таква да изузетно повољно делују на развој гајених култура и на
њихово здравствено стање.
Табела 3: Производни капацитети у ратарству и воћарству
Редни број

Култура

Површина хектара

Јединица мере

Количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

шљива
малина
купина
трешња
јабука
кромпир
дуван
кукуруз
пшеница
јечам-тритикале
овас-раж

2200
800
510
50
40
100
130
3000
600
500
300

тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона

17600
6000
7650
600
1000
2000
260
12000
2800
2000
900
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Инфрструктура
Саобраћајна инфрструктура
Подручје Општине Осечина налази се у западном
делу
територије
Републике
Србије.
Административни центар посматране зоне је варош
Осечина, која је од Београда удаљена приближно
130 км . У широј зони посматраног подручја су
Ваљево и Лозница. Саобраћајно посматрано,
поменута зона је на правцу друмске везе средње
Србије са делом западне и југозападне Србије.
Друмску инфраструктуру Општине Осечина чини мрежа постојећих саобраћајница.
Правцем исток запад пролази државни пут I реда М-4: Ваљево -Лозница који
представља основну друмску везу Осечине са окружењем. Развој железничког
саобраћаја предвиђен је завршетком пруге Ваљево-Лозница.

Друмски саобраћај
Табела 4: Дужина путева, 2006.

Општина (км)

Удео у дужини
путева у округу (%)

Округ (км)

Дужина путева -укупно

278

14.82

1,876

Савремени коловоз

100

7.75

1,291

18

8.29

савремени
коловоз

18

8.29

укупно

85

12.56

савремени
коловоз

57

8.68

укупно

175

17.82

савремени
коловоз

25

4.93

укупно

217

Магистрални

Регионални

Локални

15
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567
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Водовод и канализација
За снабдевање водом становништва и индустрије на територији општине Осечина
користе се јавни водоводи, сеоски водоводи и извори за индивидуална
домаћинства. Постоје два јавна водовода, један је у Осечини, а други у насељу
Пецка. У надлежности су ЈКП "Осечина" из Осечине. Водовод варошице Осечина
добија воду из два изворишта: "Пецка" и "Остружањ". Извориште Пецка се састоји
од 5 копаних бунара дубина 7 - 9 м, укупног капацитета око 55 л/с. Вода из бунара
се сакупља у резервоару у коме се врши хлорисање воде. Из резервоара вода се
пумпа према потрошачима, а контрарезервоар се налази на брду Кик, запремине 2
х 350 м³. Друго извориште је у долини реке Остружањке. Састоји се од 1 копаног
бунара и 4 бушена, сви дубине 4 - 6 м, укупног капацитета 15 - 20 л/с. Системом
потисних цевовода из бунара, вода се пумпа у резервоар "Кик" и одатле упућује
потрошачима. Водовод насеља Пецка, такође, има два изворишта.
Последњих година почеле су озбиљне активности на изградњи канализације у
варошици Осечина. Урађен је Главни пројекат по сепарационом систему
каналисања и неке деоницефекалне и кишне канализације су изведене. Урађен је
и Главни пројекат постројења запречишћавање отпадних вода. Предвиђена
локација ППОВ је између регионалног пута Осечина-Крупањ и планиране
железничке пруге, а на граници насеља Плужац и Белотић.

Електро инфраструктура
На територији Општине Осечина постоји праћење енергетских биланса и потреба,
па самим тим и планови развоја енергетике у наредном периоду. Снабдевање
електричном енергијом општине Осечина остварује се из електроенергетског
система Србије. На територији Општине постоји
електроенергетска преносна мрежа, номиналног напона
110 кВ и 35кВ, и дистрибутивна мрежа напона 10 кВ и 0.4
кВ. Напајање конзума електричном енергијом врши се из
трансформаторске станице 110/35 кВ, 20МВА Осечина.
Ова транцформаторска станица је повезана са
електроенергетским
системом
Републике
Србије
далеководима (ДВ) 110 кВ :
ДВ 110 кВ број 106б/3 Ваљево 3 – Осечина
ДВ 110 кВ број 106б/2 Осечина - Мали Зворник
ДВ 110 кВ број 1116 Осечина – Крупањ
Из трансформаторске станице 110/35 кВ, 20МВА Осечина врши се напајање
помоћу далековода 35 кВ, трансформаторске странице ТС 35/10 кВ, 2.5МВА +
4МВА - Осечина. Транформаторска станица ТС 35/10 кВ повезана је далеководом
(ДВ) 35 кВ са трансформаторском станицом ТС 35/10 кВ Крупањ па је тиме
обезбеђено и резервно напајање. Далеководна мрежа 10 кВ је углавном надземна,
осим у ужем градском језгру где имамо и подземни кабловски развод 10 кВ. Ова
мрежа повезује ТС 35/10 кВ са трансформаторскимстаницама ТС 10/0.4 кВ
различитих снага: 100 кВА, 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА и 1000 кВА.
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Ресурси животне средине
Квалитет ваздуха
На посматраном подручју подаци о постојећем квалитету ваздуха не постоје, али
се на основу анализе могућих загађивача ваздуха дошло до закључка да се као
извори аерозагађења, осим сагоревања фосилних горива за потребе
домаћинстава у насељима, котларница (на угаљ и мазут), пољопривредне
производње, индустријске производње, појављује и друмски саобраћај од
постојеће путне мреже (магистралних, регионалних и локалних путева).
Поједина индустријска постројења представљају извор емисије штетних
полутаната у атмосферу. У општини Осечина
заступљене
су различите
привредне гране.
Постојећа индустрија у већој мери базирана је на
производњи предмета од пластике, прехрамбених
производа и полупроизвода (воћарство основна
грана), производњи грађевинских елемената и
материјала и др. Од већих предузећа у Осечини се
налази прехрамбена индустрија ”Подгорина -Фрухт”
за производњу прерађевина од воћа, воћних сирупа,
сувих шљива, дубоко смрзнутог воћа и других производа и "Крушик- Пластика" за
производњу пластичних маса. Укупна количина загађујућих материја пореклом из
индустрије није позната јер не постоји систематско праћење квалитета ваздуха из
индустијских погона.
Проблематика аерозагађења, која потиче од постојећег магистралног пута М-4,
који повезује Ваљево, преко Осечине, са Лозницом и даље Републиком Српском, је
посебно изражена у непосредној близини постојећег пута. Утицај се осећа у
подручју око друмске саобраћајнице. Из мотора са унутрашњим сагоревањем
емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног
негативног утицаја на хуману популацију): ЦО, НОx, СО2, угљоводоници, олово, као
и чврсте честице у облику чађи.
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Квалитет земљишта

Укупна површина општине
Осечина је 31.886,7ха, од
тога
је
1.781,2
ха
грађевинског, 19.735,4 ха
пољопривредног 9.510,0 ха
шумског и 860,1 ха осталог
земљишта.
Загађивање
земљишта на територији
општине
Осечина
није
присутно у већем обиму,
већ само на појединим
локалитетима, као што су:
индустријска зона, депоније, гробља, фреквентније саобраћајнице и др. Као
последица одвијања саобраћаја, у непосредној околини саобраћајница, и на
путном земљишту јавља се повећан садржај олова услед таложења честица које
емитују моторна возила. Такође, бележи се благо повећан салинитет што је
последица посипања коловоза (мешавином индустријске соли и ризле) у зимским
месецима, односно спирања на земљиште поред коловоза. Земљиште на подручју
Општине угрожено је загађивањем од вода и процеђивањем са депонија. У
пољопривреди, загађивање земљишта је присутно као последица неадекватне
употребе минералних ђубрива, пестицида и других агрохемијских средстава, што
представља проблем с обзиром на њихову постојаност у природним условима.
Прекомерна употреба минералних ђубрива доводи до пораста садржаја нитрита у
земљишту што се може неповољно одразити на квалитет подземних вода.
Посебан интерес је очување земљишта које се одликује високим пољопривредним
вредностима.
Највећи део површина може се уврстити у категорију обрадивих земљишта, пошто
бонитетне класе I-IV заузима знатан део површине подручја. У категорији
обрадивих земљишта преовлађују бонитетне класе III и IV као умерено погодне за
пољопривредну производњу. То значи да на предметном подручју постоји потреба
уређења тих површина агротехничким и хидротехничким мерама. Уочава се да су
на највреднијим деловима простора обухваћеним класама I и II подигнута највећа
насеља, што упућује на заштиту преосталог дела тог простора од трајног губитка
пољопривредног земљишта.
Квалитет вода
Највећи део површине општине Осечина припада сливу
Дрине, док мањи северни део припада сливу Колубаре.
На посматраном подручју општине Осечина налазе се
следећи већи водотоци, који су на основу Уредбе о
категоризацији водотока (Сл.гласник СРС, бр.5/68)
сврстани према класама и поткласама у следеће
категорије:
 Јадар (од изворишта до ушћа у реку Дрину II),
 Тамнава (од изворишта до ушћа у реку Колубару IIа),
Територија општине Осечина обилује квалитетним изворима питких вода, који се
користе за водоснабдевање становништва водом. Постоје два јавна водовода
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(Осечина и Пецка) и доста сеоских водовода (преко 40) који су каптирали изворе и
користе их за снабдевање водом становништва.
Имајући у виду просторне карактеристике подручја општине Осечина-насељеност,
индустријска постројења, обрадиве пољопривредне површине, шуме, воћњаци,
виногради (подручје општине је значајна сировинска база за воћарску производњу)
- може се рећи да постоје загађивачи који би нарушили квалитет површинских и
подземних вода. До загађивања површинских и подземних вода долази услед
некотролисане примене вештачких ђубрива, пестицида и хербицида у ратарској и
повртарској производњи, неадекватног депоновања отпада на депонији "Белотић",
испуштања непречишћених отпадних вода из индустријских постројења, не
постојања канализационог система и одвијања друмског саобраћаја на постојећим
саобраћајницама.
Управљање чврстим комуналним отпадом
Депонија која је у употреби налази се у близини
реке Јадар на подручју КО Белотић. Депонијом
газдује ЈКП Осечина. Површина депоније је 13.559
м2. Удаљеност депоније од насеља је око 2.000 м,
од обале реке 200 м, а од извора водоснабдевања
1.500 м. Просечна годишња количина отпада која
се одлаже на депонији је 7.000 м3. Депонију користе
насеља Осечина и Пецка. У Осечини отпад се
односи два пута недељно, док рурална подручја
нису обухваћена циклусом скупљања отпада, нити
је организовано привремено одлагање на уређеним локацијама. Последица тога је
постојање локалних сметлишта у готово свим селима, често смештених на
неодговарајућим локацијама. Решавање проблема управљања и третмана отпада
на посматраном подручју предвиђено је санитарним уређењем и опремањем
депоније Колубарског округа са центром за издвајање и селекцију сировина из
комуналног отпада општина: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина,
Коцељево, Владимирци и Обреновац као и рекултивацијом постојећих сметлишта.
Изградња постројења за издвајање и селекцију секундарних сировина из
комуналног отпада довело би до смањења количине депонованог материјала и
остваривања профита од продаје секундарних сировина.

Туристички ресурси
Специфични туристички мотиви Западне
Србије и повољан саобраћајни положај
општине Осечина (кроз Општину пролази
магистрални пут М-4, који повезује
Осечину са Ваљевом и Републиком
Српском) представљају потенцијале за
даљи развој туризма Општине, као и
развој целог подручја. Интензивирање
међудржавне сарадње, у будућем
периоду, довешће до повећања броја
путника у транзиту, где постоји могућност усмеравања тих путника ка атрактивним
туристичким локалитетима у Општини (тј. постоји могућност продужења боравка
путника у транзиту).

19

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја
Општина Осечина припада централној туристичкој зони Србије (Ваљевске
планине, са Медведником, Јаблаником, Повленом, Маљеном са Дивчибарама,
Сувобором са Рајцем, Соколским планинама са Бобијом, Јагодњом и Гучевом и
др.), другог степена, националног ранга, са летњом рекреацијом, као водећом
туристичком активношћу.
На територији Општине, постоје
двадесет
два,
регистрована,
домаћинства, која се баве сеоским
туризмом. Наведена домаћинства су
лоцирана у селима Туђин (један),
Лопатањ (девет), Остружањ (два),
Гуњаци (четри), Драгијевица (два),
Горње Црниљево (три) и Белотић
(један).
Развој сеоског туризма, представља
главни инструмент даљег економског
развоја, као и подизања стандарда
сеоског становништва.
У Осечини постоји спортски центар "Осечина". Нови објекат са око 11 соба,
подигнут је између базена, спортске хале и терена за мале спортове. Поред
наведеног, од смештајних капацитета, у Осечини постоји мотел капацитета око 20
лежајева.
Најзначајнија туристичка манифестација у општини Осечина је Сајам шљива
"Благо Србије" који се одржава почетком септембра. На тој манифестацији
учествују земљорадници, прерађивачи, трговци, хладњачари као и произвођачи
опреме и механизације која се користи у
воћарству. Поред изложбе шљива и
производа од шљива на манифестацији се
одржавају изложбе слика, вечери етно
филма, стручни скупови, концерти и др.
Сајам је показао да Осечина као највећи
произвођач шљиве у Србији има амбиције
да постане центар производње суве шљиве
и место где ће се организовати прва робна
берза овог воћа.
На територији Општине се налази ловиште
"Подгорина", које припада ПодрињскоКолубарској ловној области, и отвореног је
типа.
Ловачко
удружење
"Миленко
Павловић-Пилот" из Осечине, газдује
Ловиштем "Подгорина". У Пецкој се налази
ловачко друштво "Пецка".
Природне атракције на подручју општине Осечина су: пећине Баставска, Росића
(Сирдија), Бранковића (Плужац), Симина и Рупавци (Комирић), Шарампов и Склоп
(Скадар), Извор (Драгијевица), Рид (Коњуша), две крашке јаме Миловановића
звекара (Туђин) и Живановића звекара (Бастав), извор угљенокиселе воде у
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Горњем Црниљеву, који носи назив Римска кисела бања (вода бање коришћена је
за лечење још у време Римљана).
Бројна су и заштићена непокретна културна добра, и археолошка налазишта на
територији Општине, која сведоче о битним историјским догађајима која су се
дешавали на овим просторима.

Смештајни капацитети
Табела 6: Смештајни капацитети, 2008.
Број смештајних
објеката

Број кревета

Искоришћеност
капацитета (%)

2

50

30

Осечинска села

22

70

10

УКУПНО

24

120

100

Дестинација
Општина Осечина
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Квалитет живота
Локални центри за окупљање
У самом центру општине се налази Трг Браћа
Недић, уређен 2008. године. Трг је добио име по
браћи Недић, Глигорију и Дамјану који су херојски
погинули, 16. априла 1804., у боју на Чокешини. У
њихову част на централном делу трга подигнут је
споменик. Трг Браћа Недић је сада препознатљиво
место за окупљање локалног становништва, а уједно
и место на ком се обележавају бројни културни догађаји.
Спортски центар Осечина представља модеран и функционалан спортски
комплекс за професионалце, рекреативце и ученике. Спортски центар нуди разне
садржаје: пливање, фудбал, кошарку, одбојку,
рукомет... Основан је 1992. године, када је свечано
отворена новосаграђена спортска хала. Поред Хале
спортова, спортски центар обухвата још и базене,
фудбалски стадион, мини-пич терен, тениски терен,
терен за кошарку, фитнес центар и мотел. Најлепши
украс спортског центра и Осечине су базени –
„Олимпијски“, средњи (за обуку непливача) и мали
(за предшколску децу). Отворени базени са чистом
водом и високим степеном хигијене на плажи током лета окупљају велики број
људи не само из Осечине, већ и околних општина.

Културне манифестације и фестивали
У општини Осечина се одржавају разне
манифестације:
књижевне,
спортске,
привредне,
културне...
Оне
привлаче
одређени
број
посетилаца.
Највећа
манифестација у осечинском крају је «Сајам
шљива», која се одржава сваке године,
последњег викенда у августу. Сајам шљива
основан је 2006. године. Он окупља
произвођаче шљива и друге излагаче.
Додељују се награде највећим произвођачима
шљива,
оцењује
се
и
врши
избор
најквалитетније ракије из Подгорине. У току манифестације организују се разне
изложбе и културно – уметнички садржаји.
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Сваког Илиндана (2.август) поред споменика на
Братачићу се организује народни вишебој, избор
Подгорског харамбаше. Такмичење се одвија у
пет дисциплина: бацање камена с рамена,
надвлачење клипка, скок из места у даљ,
обарање на брвну, скок из места у вис преко
пања. Победник добија као награду сабљу и
звање Подгорског харамбаше.
Потам повам преко Дрине сваке године прве недеље после Петровдана окупља
извођаче и љубитеље традиционалних
српских песама и игара са ове и оне
стране Дрине. Основни мото смотре је
очување и неговање српске традиције,
обичаја, песме и игара, као и повезивање
и сарадња становништва са обе обале
Дрине, не само на културном већ и на
привредном и туристичком плану.
Ликовна колонија при Народној библиотеци Осечине се одржава у августу.
Изложба радова траје за време Сајма шљива.
Од 1999. године до данас организатор колоније
је Народна библиотека Осечина. За девет
година постојања на колонији је стварало
неколико десетина сликара и скулптора,
академских сликара, магистара сликарства и
уметника аматера: из Осечине, Београда, Руме,
Ваљева, Шапца, Подгорице, Аранђеловца,
Лознице, Горњег Милановца, Новог Сада,
Инђије, Ирига, Тршића итд.
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2. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОСТИ
Индикатори одрживог развоја дефинишу подручје које повезује економију, заштиту
животне средине и друштвене делатности. Примарна улога индикатора је да прати
и извештава о напретку током процеса имплементације стратегије одрживог
развоја. Индикатори који су коришћени за профилисање локалне заједнице и које
треба користити за годишње праћење и извештавање су одабрани са званичне
листе индикатора Националне Стратегије одрживог развоја Републике Србије.
Извештај о одрживости, као крајњи производ анализе тренутног стања, је годишња
публикација којом се све заинтересоване стране и грађани информишу о статусу
имплементације Стратегије одрживог развоја и локалним трендовима одрживости.
Овај извештај треба радити једном годишње и он обухвата евалуацију доле
наведених индикатора. Поменути индикатори су дефинисани заједничким радом
представника свих општина укључених у Пројекат “Еxchange 2”. Сет индикатора
обухвата две подгрупе:
1) индикатори одрживости (који су дати у Националној Стратегији одрживог
развоја Републике Србије и Миленијумским развојним циљевима, а на крају
интегрисани у локалне индикаторе), и
2) индикатори учинка, за евалуацију ефикасности процеса имплементације
Стратегије одрживог развоја.
Радне групе су ову листу индикатора допуниле додатним скупом индикатора
везаних за пољоприведу и туризам у току својих активности на изради Стратегије.
Индикатор бр. 1
Циљ бр.

ТЕМА: Животна средина - вода
ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода

Активност бр.

Квалитет
површинских
вода

Индекс, 2005.

Индекс, 2006.

Индекс, 2007.

Јадар II/III

Јадар II/III

Јадар II/III

ЕБИ индекс
Општина
Осечина

Коментар:
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је 2007. године утврдио II и III квалитет
вода за реке Осечине. Квалитет површинских вода се налази у класи II/III пошто нема
других извора загађења који погоршавају квалитет воде. Слив реке Јадар: река Пецка
дренира насеља Драгодол, Пецка, Коњиц, Гуњаци и Бастав, река Љубовиђа дренира
веће делове Скадра и Царине, Лопатањска (Остружањска) река која дренира насеља
Лопатањ и Остружањ, река Туђинка дренира насеље Туђин, Сирдијска река дренира
насеље Сирдија, Коњуша река дренира насеље Коњуше. Слив реке Колубаре: река
Тамнава која дренира насеље Горње Црниљево. Остали водотоци нису од већег
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интереса за предметну проблематику. Реке су I категорије а Јадар II и IIа. Водотоци
нису категорисани сем реке Јадар која је II и IIа категорије. Река Пецка IIа, Лопатањска
река IIа и Тамнава река IIа. Повремено су 3. Категорије, превасходно река Јадар у
летњим месецима када опадне ниво воде услед уливања и сливања отпадних вода из
домаћинстава али и локалне индустрије у насељу Осечина.

Извор података: РХМЗ Србије –Хидролошки годишњи преглед – 3. Квалитет воде
Агенција за заштиту животне средине

Индикатор бр. 2

ТЕМА: Животна средина - вода

Циљ бр.

ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама у градским
срединама

Активност бр.

Управљање отпадним водама у
градским срединама

примарно

секундарно

без
пречишћавања

1%

7%

92%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Република Србија 2007.

Општина Осечина 2005.

Општина Осечина 2006.

Општина Осечина 2007.

Коментар:
У општини Осечина не постоје системи за примарно и секундарно пречишћавање
отпадних вода.
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Индикатор бр. 3
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Животна средина - Ваздух
ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха

Коментар:
И поред тога што у општини Осечина не постоје мерачи квалитета ваздуха, може се
закључити да је ваздух у зимском периоду веома загађен у насељу Осечина, баш због
присуства дима у ваздуху. Конфигурација терена онемогућава јаче проветравање
ваздуха у самом месту.

Индикатор бр. 4
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Животна средина – коришћење земљишта
ИНДИКАТОР: Заштићене области

Заштићене области

ха

%

Република Србија

518229

5.86

Општина

13.6

0.04

Извор података: Републички
Завод за статистику,
Одељење за урбанизам
Општинске управе Осечина

Коментар:
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Заштићена област водовод Пецка од 11,5 ха и водовод Драгодол 2,1 ха што је укупно
13,6 ха. Ове области су заштићене због заштите квалитета воде за пиће, а заштита
природних ресурса у смислу заштићене врсте животиња или биљака не постоји.
Комунални отпад се одлаже на депонију која је удаљена од насељеног места око 2 км.
ЈКП Осечина врши сакупљање, транспортовање и одлагање чврстог комуналног отпада
на постојећу депонију МЗ Белотић. Дневна количина смећа процењује се од 7-10 т, тј.
18-20 м³ у расутом стању. Укупна количина отпада на годишњем нивоу износи
приближно око 2.500,00 т, тј. 1,09 кг по становнику дневно.

Индикатор
бр.5
Циљ бр.

ТЕМА: Животна средина – коришћење земљишта
ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено земљиште

Активност бр.

Коментар:
Загађивање земљишта на територији општине није присутно у већем облику већ само
на појединим местима као што су: општинска депонија и мања дивља сметилишта.
Употреба вештачких ђубрива и пестицида је углавном у дозвољеним границама, тако
да то не представља већи узрок загађивања земљишта. Пољопривредно земљиште
обухвата преко 66% (66.5%), оранице (40%), пашњаци (11%), воћњаци и виногради
(10%) и ливаде (6%). Шумско земљиште око 30% (29.63%), грађевинско земљиште
2.58%, водно земљиште 1.29.
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Индикатор
бр. 6
Циљ бр.
Активност
бр.

ТЕМА: Животна средина – локални систем превоза
ИНДИКАТОР: Јавни превоз

Коментар:
Не постоје подаци везани за општину Осечина о броју превезених путника на локалном
нивоу у статистици. Аутобуска станица која се налазила у Осечини је укинута тако да ни
у самом предузећу «Ласта» нису имали наведене податке.
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Индикатпр бр. 7
Циљ бр.
Активнпст бр.

ТЕМА: Живптна средина – птпад
ИНДИКАТОР: Општински птпад пп врсти пдлагаоа

Општински птпад
пп врсти пдлагаоа

Деппнија, т. и
%

Спаљен птпад,
т. и %

Рециклиран, т.
и %

Прпцена кпличине
птпада кпји завршава
без икаквпг управљаоа,
%

Општина 2008.

2100 t. 100%

/

/

70%

Општина 2009.

2500 t. 100%

/

/

65%

Општина 2010.

3150 t.

/

10 t.

60%

Општински отпад по врсти
одлагања
72%
70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%

Извпр ппдатака:
ЈКП Осечина

2008

2009

2010

Кпментар:
Комунални отпад се одлаже на општинску депонију. Системом прикупљања комуналног
отпада покривено је 25% становништва Осечине и Пецке односно 1400 домаћинстава.
Тек од ове године започето је прикупљање комуналног отпада по селима, као и
рециклирање отпада.
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Индикатор бр. 8
Циљ бр.

ТЕМА: Животна средина - отпад
ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад

Активност бр.

Рециклирани
отпад

Укупно, т.

Стакло, т. и
%

Папир, т. и
%

Пластика, т.
и%

Остало,
т. и %

Општина 2008.

/

/

/

/

/

Општина 2009.

/

/

/

/

/

Општина 2010.

10

/

3

0.5 т

6.5 т

Извор података: ЈКП
Осечина
Коментар:
ПЕТ амбалажа се прикупља од 2010. године у веома малом проценту са тенденцијом
проширења зоне за прикупљање ПЕТ амбалаже. У 2011. години планирано је
одређивање морфолошког састава комуналног отпада, тако да ће се крајем 2011.
године доћи до тачних података о врсти и количини отпада по глави становника у
општини Осечина.
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Индикатор бр. 9
Циљ бр.

ТЕМА: Животна средина
ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве енергије по изворима

Активност бр.

Укупна
потрошња
енергије
подељена по
изворима

Термосоларна
енергија у
Кwh

Хидроенергиј
а у Кwh

Соларна
енергија у
Кwh

Снага ветра,
ветрењача у
Кwh

Биомаса
Кcаl

Геотерма
лна
енергија

Република
Србија 2007.

0

0

0

0

0

0

Општина
2005.

0

0

0

0

0

0

Општина
2006.

0

0

0

0

0

0

Општина
2007.

0

0

0

0

0

0

Коментар:
На територији општине Осечина не користи се у значајној мери ниједан вид
обновљиве енергије.
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Индикатпр бр. 10
Циљ бр.
Активнпст бр.

ТЕМА: Живптна средина
ИНДИКАТОР: Укупна пптрпшоа енергије ппдељена пп врсти гприва

Струја, КW

Бензин, л.

Гас, л

/

/

Нафта, л.

Дрвп, м³

Осталп

Република
Србија,
2010.

37785 GWh

Општина,
2008.

23970415

490.000

0

910.000

/

/

Општина,
2009.

24747015

434.000

70.000

806.000

/

/

Општина,
2010.

25469361

585.000

301.000

1.060.000

/

/

2630358

2392387

/

Потрошња енергије по врсти горива
1200000
1000000
800000
бензин
нафта

600000
400000

Извпр ппдатака:
Бензин, нафта, гас –
НИС Југппетрпл,
приватне
бензинске станице

200000
0
2008.

2009.

2010.

Кпментар:
Електрпенергетска мрежа је развијена и пмпгућава снабдеваое скпрп свих пптрпшача на
ппдручју ппштине. На пснпву наведених ппдатака, мпже се закључити да се бележи ппраст
пптрпшое електричне енергије пд 2008. гпдине. Бензин има тренд смаоене прпдаје у 2009. у
пднпсу на 2008. , али се прпдаја ппнпвп ппвећала у 2010. гпдини. Прпцена је да се пптрпшоа
бензина смаоила, јер се ппвећала пптрпшоа гаса. Гаспвпдна мрежа није изграђена крпз
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ппштину Осечина, па се гас највећим делпм трпши кап ппгпнскп гпривп у впзилима кпја имају
уређаје за гас, а маоа кпличина гаса се трпши у дпмаћинствима. Нафта се највећим делпм
кпристи у ппљппривреднпј прпизвпдои, дпк се маоа кпличина нафте кпристи кап ппгпнскп
гпривп у аутпмпбилима. У 2010. забележен је ппраст пптрпшое нафте у пднпсу на 2008. Нема
ппдатака п пптрпшои дрвета на теритприји ппштине Осечина.

Индикатор бр. 11

ТЕМА: Становништво

Циљ бр.

ИНДИКАТОР: Густина насељености

Активност бр.

Опис

Број становника – попис 2002.

Површина у км²

Густина
насељености у
2002. – бр.
становника на 1
км²

Република Србија

7.498.001

88.361

85

Колубарски округ

192.204

2.474

78

Општина

15.135

319

47

Густина насељености у 2002. - бр.
становника на 1 кm

90
80
70
60
Површина 50
40
30
20
10
0

Република србија
Колубарски округ
Општина
1
Број становника

Коментар:

33

Извор података: Републички
Завод за статистику, публикација –
годишњак Општине у Републици
Србији

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја
Из наведених података може се видети да је густина насељености на територији
Општине Осечина за 55% мања него на територији Републике Србије, односно за 60%
мања у односу на Колубарски округ. У односу на 1991. годину, број становника у
општини се према попису из 2002. године смањио за 1407, јер је према попису из 1991.
године број становника у општини износио 16542. Према подацима РЗС, просечно
годишње број становника се смањивао за 128, односно просечно годишње на 1000
становника 8,1. У Општини Осечина, у наведеном периоду, забележено је највеће
смањење броја становника у односу на све општине Колубарског округа. Према
проценама РЗС, у општини је на крају 2008. године имала 13653 становника односно 43
становника на 1 км², чиме се бележи даљи пад броја становника.

Индикатор бр. 12
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Становништво
ИНДИКАТОР: Становништво према старости

Општина
Осечина

Колубарски округ

Република
Србија

15.135

192.204

7.498.001

Становништво до 14 година
старости

2.235

29.362

1.176.770

Становништво од 15 – 65
година старости

9.688

125.605

5.032.805

Становништво преко 65 година
старости

3.212

37.237

1.240.505

Учешће становништва до 14
година старости (%)

14.77

15.28

15.70

Учешће становништва од 15 до
65 година старости (%)

64.01

65.35

67.12

Учешће становништва преко
65 година старости (%)

21.22

19.37

16.54

Категорија
Укупно становништво
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Проценат становништва према старости
70
60
50
40
30
20
10
0

67,12
65,35
64,01

21,22
19,37
16,54

15,2815,7
14,77

до 14 година

Општина

од 15 до 65
година

преко 65 година

Колубарски округ

Извор
података:
Републички
Завод за
статистику,
публикација
– годишњак
Општине у
Републици
Србији

Република Србија

Коментар:
У погледу старосног састава младо становништво (до 14 година) заступљено је са
14.77%, млађе и средовечно становништво све до 65 година заступљено је са 64.01%,
старије становништво преко 65 година живота заступљено је са 21.22%, тако да је сваки
пети становник општине старији од 65 година. Сумарно, сва насеља су прешла праг
демографске старости, односно нема насеља у коме је просечна старост испод 35
година. Све сеоске месне заједнице су у стадијуму најдубље демографске старости
( просечна старост преко 43 године).

Индикатор бр. 13

ТЕМА: Становништво

Циљ бр.

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном средњом, вишом и
високом школом

Активност бр.

Категорија

Општина
Осечина

Колубарски округ

Република
Србија

15.135

192.204

7.498.001

2.765

54.038

2.596.348

223

5.408

285.056

Укупно становништво

Становништво са средњом школом

Становништво са вишом школом
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Становништво са високом школом
163

5.915

411.944

18

28,11

34,63

1,47

2,81

3,80

1,08

3,08

5,49

% становништва са средњом
школом
% становништва са вишом
школом
% становништва са високом
школом

Проценат учешћа становништва према
стручној спреми
40

34,63
28,11

30
20

18

10
1,47 2,81
0

средња
Општина

3,8

1,083,08

виша

5,49

висока

Колубарски округ

Извор
података:
Републички
Завод за
статистику,
публикација –
годишњак
Општине у
Републици
Србији, 2003.
године

Република Србија

Коментар:
Упоређујући проценат учешћа становништва према стручној спреми са Републиком Србијом и
Колубарским округом видимо да су и средња и виша и висока стручна спрема испод
Републичког просека, као и просека на нивоу округа. Овакво стање се може протумачити
непостојањем самосталне средње школе, а и чињеницом да велики број ученика одлази у
велике центре где наставља средње, више и високо школовање, а по завршеним студијама
се не враћа у Општину Осечина. Према попису из 2002. године образовна структура у
Општини Осечина. Без школске спреме има укупно 1540 становника, од чега је 912
неписмено. Прва три разреда основне школе завршило је 672 од тога 1 неписмен, од 4. -7.
разреда основне школе завршило је 3950, основно образовање 3421, а непознато је 166.
Највећи проценат неписменог становништва концентрисан је у сеоским срединама.
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Индикатор бр.
14
Циљ бр.

ТЕМА: Индикатори услова живота и благостања
ИНДИКАТОР: Дужина путева у км по км²

Активност бр.

Опис

Дужина
путева у км²

Површина у км²

Дужина путева у
км по км²

Република Србија

43344

88361

0.49

Општина

274

319

0.85

Дужина путева у км по км²
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,85

0,49

Република
Србија

Дужина путева у
км по км²

Извор података:
Републички Завод
за статистику,
Годишњак
општине у Србији,
2010

Општина

Коментар:
Укупна дужина основне путне мреже износи 274 км, од чега магистралних 22 км (8,03%),
регионалних 77 км (28,10%) и локалних 175 км (63,87%). Дужина и густина путне мреже
веће су у односу на просек у Републици.
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Индикатор
бр.15
Циљ бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: % домаћинстава са сигурним приступом води за
пиће

Активност бр.

Укупан број
домаћинстава

Број домаћинстава
прикључених на водовод

Република
Србија

2.521.190

2.067.260

Општина

4.696

1.589

Општина

% домаћинстава са
сигурним приступом
води за пиће
82%
33%

Домаћинства са сигурним приступом води за
пиће
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%
Домаћинства са
сигурним
приступом води
за пиће

33%

Република
Србија

Извор података:
Републички Завод за
статистику,
годишњак, Општине у
Србији 2010.

Општина

Коментар:
За снабдевање водом становништва и индустрије на територији општине Осечина
користе се јавни водоводи, сеоски водоводи и извори за индивидуална домаћинства.
Постоје два јавна водовода, један је у Осечини, а други у насељу Пецка. У надлежности
су ЈКП "Осечина" из Осечине. Водовод варошице Осечина добија воду из два изворишта:
"Пецка" и "Остружањ". Извориште Пецка се састоји од 5 копаних бунара дубина 7 - 9 м,
укупног капацитета око 55 л/с. Вода из бунара се сакупља у резервоару у коме се врши
хлорисање воде. Из резервоара вода се пумпа према потрошачима, а контрарезервоар
се налази на брду Кик, запремине 2 х 350 м. Друго извориште је у долини реке
Остружањке. Састоји се од 1 копаног бунара и 4 бушена, сви дубине 4 - 6 м, укупног
капацитета 15 - 20 л/с. Системом потисних цевовода из бунара, вода се пумпа у
резервоар "Кик" и одатле упућује потрошачима. Водовод насеља Пецка, такође, има два
изворишта.
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Индикатор бр.
16 Циљ бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: број становника на један објекат друштвених,
културних и рекреативних активности

Активност бр.

Општина

Укупан
број
становн
ика

Број
друштвених
објеката

Број
културних
објеката

Број
објеката за
рекреацију

Број
становника
на један
друштвени
објекат

Број
становника
на један
објекат
културе

Број
становника
на један
рекреативн
и објекат

Општина

15135

1

1

7

15135

15135

2162

16000

15135 15135
Број становника
на један
друштвени
објекат

14000
12000
10000

Број становника
на један објекат
културе

8000
6000
4000

Извор података:
Општинска управа
Осечина

Број становника
на један
рекреативни
објекат

2162

2000
0

Коментар:
Укупан број становника на територији општине Осечина је 15135 према попису из 2002.
године. У друштвене објекте рачуната је Народна библиотека Осечина, у објекте културе
рачуната је Народна библиотека у оквиру које постоји биоскопска сала и мини галерија, а
у рекреативне објекте рачуната су 2 фудбалска стадиона (Осечина и Пецка), Комплекс
базена у Осечини, Хала спортова, Тениски терен, Кошаркашки терен и Мини пич терен. У
рекреативне објекте нису рачунати спортски терени и игралишта по селима.
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Индикатор бр. 17
Циљ бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном
становништву (%)

Активност бр.

Укупан број становника
Година

2009.
5,6

Број корисника социјалне
заштите

Остварено учешће
(%)

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

7.498.001

15.135

417.335

814

5.56

5.37

5,56

5,55
5,5
5,45

РС

5,4

Општина

5,37

5,35
5,3

Извор података:
Републички завод
за статистику –
Општине у Србији
2010.

5,25
2009.

Коментар:
У општини Осечина број корисника социјалне заштите последњих година константно се
повећава. 2004. године тај број је износио 553 корисника, али се 2005. смањио на 529.
Према последњем податку из 2009. године број корисника социјалне заштите је 814. У
Републици Србији такође се бележи раст броја корисника социјалне заштите у периоду
од 2003. године.

40

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

Индикатор бр. 18
Циљ бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара

Активност бр.

Укупан број становника

Укупан број лекара

Број становника на
једног лекара

Година

2009.

РС

Општина

7.498.001

15.135

РС

Општин
а

РС

Општин
а

20.825

13

360

1164

1400
1164

1200
1000
800

РС
Општина

600
400

360

200

Извор података: Републички
Завод за статистику,
годишњак, општине у Србији
2010. године

0
2009.

Коментар:
Организација објеката примарне здравствене заштите се заснива на Дому здравља
Осечина и његовом огранку Дому здравља у Пецкој. Амбуланте по селима нису у
функцији. Здравствене услуге пружају и две приватне амбуланте. У општини се бележи
много већи број становника на једног лекара у односу на Републику Србију.

41

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја
Индикатор бр. 19
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно осуђених лица према месту
извршења кривичних дела у укупном становништву

Укупан број становника
Година

2009.

0,6

Број осуђених лица
према месту
извршења кривичног
дела

Учешће правоснажно
осуђених лица према
месту извршења
кривичног дела у укупном
становништву

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

7.498.001

15.135

42.782

62

0.57

0.40

0,57

0,5
0,4
0,4
РС

0,3

Општина

0,2

Извор података: Републички Завод
за статистику, годишњак, општине у
Србији 2010. године

0,1
0
2009.

Коментар:
У општини Осечина је у 2009. години забележено мање учешће правоснажно осуђених
лица у односу на Републику Србију.
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Индикатор бр.
20 Циљ бр.

ТЕМА: Квалитет живота
ИНДИКАТОР: Регистрован број кривичних дела по једном
становнику

Активност бр.

Коментар:

О овом индикатору за територију општине Осечина нису забележени никакви подаци

Индикатор бр.
21 Циљ бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Бруто зарада

Активност бр.

Просечна бруто
зарада, РСД

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

16.612

20.555

25.514

31.745

38.744

Колубарски округ

12.845

16.309

21.342

26.656

33.376

Општина

13.143

17.652

19.428

24.077

28.153

Просечна бруто зарада

Република Србија
Колубарски округ

20
07
.

Општина

20
05
.
20
06
.

20
03
.
20
04
.

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
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Извор података:
Републички Завод за
статистику,
статистичке области –
запоселност и зараде

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја
Коментар:
Вредност бруто зарада на територији Општине Осечина се повећава у периоду 2003.2007. године. Просечна бруто зарада се у Општини Осечина у периоду 2003.-2007.
године повећала са 13.143,00 на 28.153,00 РСД.
У посматраном периоду се бележе нешто веће бруто зараде на нивоу Републике у
односу на Општину Осечина. Ове разлике су нешто значајније у 2006. и 2007. години.
Општина је у 2003. и 2004. години бележила веће зараде у односу на Колубарски округ,
али се из године у годину зарада смањивала у односу на Колубарски округ, где је
забележен и све већи распон између зарада, што је изузетно негативан тренд.
Охрабрујуће је, међутим, податак да се број незапослених лица (један од фактора који
може утицати на промену износа бруто зарада) смањио у 2007. години, док је број
незапослених незнатно већи у односу на претходне године.
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Индикатор бр.
22
Циљ бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Национални доходак по глави становника

Активност бр.

2005.

Национални доходак по
глави становника, РСД

2003.

2004.

Република Србија

88.283

118.947

123.473

Колубарски округ

68.893

83.309

83.011

Општина

67.118

69.955

79.068

Извор
података:
Републички
Завод за
статистику,
годишњак,
Општине у
Србији 20042006.

Коментар:
Национални доходак по глави становника у Општини Осечина нижи је у односу на
Републику Србију и Колубарски округ, али се бележи раст у 2005. у односу на 2003.
годину. Разлог томе је нешто већи доходак у 2005. години у односу на ранији период. За
период после 2005. године, није пронађен податак о националном дохотку.
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Индикатпр бр. 23
Циљ бр.

ТЕМА: Екпнпмски развпј
ИНДИКАТОР: Удеп и структура наципналнпг дпхптка пп делатнпстима

Активнпст бр.

Удео
Удео прерађивачке
индустрије

Удео
Удео пољопривреде

Удео рибарства
рударства

у%

Година

других сектора

у%

у%

у%

у националном

у националном

у националном

у националном

у националном
дохотку

трговине на велико и
мало

у%

у%

у националном

Удео

дохотку

дохотку

дохотку

дохотку

дохотку
РС

КО

Опш.

РС

КО

Опш.

РС

КО

Опш.

РС

КО

Опш.

РС

КО

Опш.

РС

КО

Опш.

18,20

33,73

68,14

0,04

0,00

/

2,58

0,60

/

28,55

19,13

19,73

25,07

16,67

7,38

25,56

29,64

4,76

34,24

71,78

0,03

0,00

/

3,01

5,95

/

26,18

18,49

11,86

24,74

16,36

8,67

28,78

24,96

7,69

32,91

62,32

0,04

/

/

4,95

2,70

/

27,00

25,49

24,27

24,70

14,15

5,10

26,33

24,75

8,32

2003.

17,26
2004.

16,98
2005.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2003.
2004.

Удео пољоп.

удео
рударства

Опш.

КО

РС

Опш.

КО

РС

Опш.

КО

РС

2005.

Удео
прерађивачке
индустрије

Коментар:

46

Извор
података:
Републички
Завод за
статистику,
годишњак,
Општине у
Србији 20042006.

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

Избор делатности вршен је првенствено имајући у виду оне које највише учествују у структури националног
дохотка на нивоу Општине Осечина. У структури националног дохотка на нивоу Општине Осечина највећи
удео имају следеће делатности: пољопривреда, прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало, саобраћај,
складиштење и везе, производња и снабдевање електричном енергијом и грађевинарство. Наведене делатности
у табели збирно учествују у структури националног дохотка Општине Осечина са 98,20%. Наведене делатности
на нивоу Колубарског округа чине 93% у структури националног дохотка, односно 88,50% националног
дохотка Републике. Интересантан је податак да само пољопривреда, прерађивачка индустрија и трговина
представљају 91,68% народног дохотка у Осечини. Такође, интересантан је податак да само пољопривреда
представња преко 60% народног дохотка Општине Осечина.
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Индикатор бр. 24
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Површина пословног простора на 1000 становника
изграђена претходне године

Коментар:
Површина пословног простора се не води у званичној статистици Републике Србије, нити
се налази у евиденцији општине тако да није могуће одредити вредност овог
коефицијента.

Индикатор бр. 25
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Остварене инвестиције по глави становника

Остварене
инвестиције по
глави становника
(у хиљ.дин.)

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Република Србија

20.40

43.68

45.45

64.33

75.60

Колубарски округ

8.91

9.60

33.32

25.09

40.40

Општина

1.28

3.26

20.44

5.05

7.49

48

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

Остварене инвестиције по глави
становника
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Извор података:
Републички Завод за
Република Србија статистику, годишњак,
Колубарски округ општине у Србији 2005. –
2009. године
Општина

2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Коментар:
Вредност остварених инвестиција у општини повећавала се у периоду од 2004. до 2006.
године. У 2007. години бележи се нагли пад инвестиција у односу на претходну годину,
када се бележи, пад инвестиција и на нивоу Колубарског округа. У 2008. години
вредност инвестиција незнатно се повећала. Занимљив податак је и тај да се вредност
инвестиција на нивоу Републике у целом периоду повећавала.

Индикатор бр. 26
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Нето број нових предузећа на 1000 предузећа

Коментар:
Податке о броју регистрованих привредних субјеката не води Општинска управа, нити се
ови подаци приказују у званичној статистици Републике Србије већ у Агенцији за
привредне регистре, и то само на нивоу Републике.
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Индикатор бр. 27
Циљ бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Фискални капацитет општине – Остварење
изворних прихода (фискалних облика) по глави становника

Активност бр.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

1

Укупно
остварење
фискалних
облика изворних
прихода

3.203.661

5.305.167

6.773.381

9.287.351

12.036.510

2

Број становника

15135

15135

15135

15135

15135

3

Приход по глави
становника (1/2)

212

350

447

614

795

приход по глави становника
900
800
700
600

приход по
глави
становника

500
400

Извор података:
Општинска управа
Осечина

300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

Коментар:
Општина Осечина се карактерише релативно ниским приходом и буџетом, који се у
највећој мери остварује из трансфера од Републике.
Фискални капацитет општине има тренд линеарног повећања у периоду 2003.-2007.
године. У периоду 2003.-2007. године се приход по становнику повећао скоро 4 пута.
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Индикатор бр. 28
Циљ бр.
Активност бр.

ТЕМА: Економски развој
ИНДИКАТОР: Степен задужености општине

Коментар:
Општинска управа Осечина није била кредитно задужена у претходном периоду, нити је
планом буџета за 2010. годину планирано задуживање.
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3. „SWОТ“ АНАЛИЗА
3.1. Економски развој
SWОТ анализа: Економски развој
СНАГЕ
- Повољни климатски услови, плодно
земљиште за развој пољопривреде,
узгој стоке и воћарство
- Од укупне површине општине 68 % је
пољопривредно земљиште, од чега је
66% обрадиво земљиште
- Развијено пчеларство (УП
„П.Ј.Комирићанац“ Осечина и УП
„Петар Враголић“ Пецка)

СЛАБОСТИ
- Уситњеност пољопривредног
земљишта (мали поседи), разуђеност
сеоских насеља, неразвијено
задругарство, робовање традицији у
пољопривредној производњи и
сваштарење
- Неорганизовано тржиште за откуп
пољопривредних производа
- Низак ниво квалитета живота на селу

- Богатство шумом, шумским биљем,
печуркама и дивљачи

- Неспецијализована пољопривредна
производња

- Постојање изворишта минералне воде

- Лоша инфраструктура у селима

- Повољни услови за развој туризма
(чиста животна средина, споменици
културе, спортски центар, верски
објекти који су уједно и културна
баштина, ловни и риболовни
капацитети)

- Мали број откупних и прерађивачких
капацитета

- Позитивни примери страних
инвестиција (Подгорина Фрухт)
- Сарадња са земљама из региона
- Велики број малих и средњих
предузећа

- Непостојање система за наводњавање
у руралним срединама
- Не постоји контрола над загађивањем
пољопривредног земљишта
- Лош расни састав стоке
- Неповољна старосна структура сеоског
становништва (одлазак младих са села)
- Непостојање индустријске зоне
- Висока стопа незапослености
- Неуспешна приватизација и гашење
постојећих привредних субјеката
- Недостатак финансијских средстава
- Неразвијена индустрија и
предузетништво
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- Недовољна промоција туристичких
потенцијала
- Лоша организација јавног превоза
(нема аутобуске станице, нередовне
аутобуске линије, лоша повезаност са
градским центрима)
- Непостојање КЛЕР-а

МОГУЋНОСТИ
- Иницијатива за боље организовање
пољопривредних произвођача (задруга)
- Подизање степена финализације
пољопривредних производа

ПРЕТЊЕ
- Елементарне непогоде
- Гашење сеоских домаћинстава
(миграција младих према граду)
- Монопол хладњача

- Субвенције у пољопривреди од
стране државе

- Брзина и обим технолошких промена

- Едукација пољопривредног
становништва

- Неповољни услови кредитирања
привреде

- Стварање производа са знаком
бренда

- Неуспела приватизација
- Ниска продуктивност и профитабилност

- Оснивање Фонда за рурални развој и
коришћење Републичких фондова за
развој и модернизацију пољопривреде
- Повезивање привредних субјеката у
асоцијације и удружења
- Партнерство јавног и приватног
сектора
- Јачање економских односа са Русијом
и ЕУ
- Промена пореског система
- Нове законске регулативе и
поштовање постојећих
- Конкурисање за средства путем
пројеката
- Стварање пословне климе за
привлачење инвестиција
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3.2. Друштвени развој
СНАГЕ
- Постојање локалних стратешких
докумената (ЛПА за децу, ЛАПЗ, ЛАП –
за младе, ЛЕАП, Стратешки план за
социјалну заштиту, Стратегија развоја
туризма, Стратешки план ДЗ Осечина
2011-2015)
- Развој цивилног друштва (НВО,
Удружења грађана)
- Техничка опремљеност Општинске
управе и флексибилност запослених
- Центар за социјални рад (стручни
кадар, сарадња са другим
институцијама)
- Стручан, мотивисан и лиценциран
кадар у Дому здравља
- Широк обухват деце предшколским
установама са мрежом издвојених
одељења у селима
- Добра покривеност основним школама
- Спортски центар: Хала са капацитетом
500 места и кошаркашким и
одбојкашким тереном у оквиру ње,
Кошаркашки, фудбалски, тениски и
мини пич терени, Фитнес центар,
Олимпијски базен и два мала базена и
Мотел са капацитетом 50 лежаја
- Очувана традиција (КУД „Крушикпластика“ Осечина и КУД „Младост“
Пецка, занати, споменици културе)
- Традиционалне културне
манифестације (Сајам шљива, Потамповам преко Дрине, Избор подгорског

СЛАБОСТИ
- Неефикасност институција,
- Незаинтересованост, инертност и
неинформисаност
- Недостатак стручног кадра
- Мали просторни капацитети и
неопремљеност Центра за социјални
рад
- Недовољна брига о старима и
немоћнима
- Непостојање службе кућне неге и
лечења и службе за пружање услуга
хитне медицинске помоћи
- Нефункционисање постојећих
амбуланти у селима
- Неповољна старосна структура
(драстично смањење броја деце, одлив
младих и повећан број старих лица)
- Недовољна опремљеност школа
савременом технологијом
- Непостојање самосталне средње
школе
- Недовољна промоција и
искоришћеност спортских капацитета
- Материјална и кадровска
неопремљеност Народне библиотеке
(застарела опрема, недовољан број
стручног кадра, нефункционални
просторни капацитети)
- Недостатак културних садржаја
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харамбаше, Ликовна колонија)

(биоскоп, позориште, хор и сл.)
- Непостојање локалних медија

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

- Унапређење постојећих институција

- Негативне друштвене тенденције

- Јачање капацитета општинске управе
и укључивање у пројекте

- Неефикасне административне
процедуре

- Размена искустава са земљама у
региону (пример добре праксе)

- Неуређеност државног апарата

- Израда социјалне карте
- Континуирана обука стручног кадра и
континуирана професионална
оријентација
- Отварање самосталне средње школе
са изградњом Ученичког дома

- Политичка нестабилност
- Висока стопа незапослености
- Гашење школа у руралним срединама
- Пораст сиромаштва
- Временске непогоде (поплаве,
клизишта и сл.)

- Унапређење положаја младих у
општини (мотивација, обуке, подршка
стручним кадровима и запошљавању
младих)
- Децентрализација
- Нови облик планирања и управљања
буџетом
- Приступност фондовима

- Системска решења на која општина не
може да утиче
- Територијална разуђеност корисника
Дома здравља
- Негативан природни прираштај
- Ширење приватног здравственог
сектора (приватне лекарске ординације)

3.3. Заштита животне средине
СНАГЕ
- Постојање ЛЕАП-а
- Повољни климатски услови, здрав

СЛАБОСТИ
- Нерегулисана речна корита и бујични
канали
- Несанирана депонија и дивља
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ваздух и богатсво флором и фауном

сметлишта

- Постојање пројекта за решавање

- Недостатак водене и канализационе

стандардизације вода

мреже у селима

- Постојање еко тима

- Непостојање система за

- Мапирана сметлишта

пречишћавање отпадних вода и
секундарне канализационе мреже у

- Покривеност телекомуникацијама

насељеном месту

- Постојање пројектне документације за

- Незаштићена шира зона изворишта

око 40% путне мреже локалних путева и
проширење градског водовода
(Белотић, Лопатањ, Плужац и Село
Осечина)

- Нема мониторинга за индивидуална
водоводна снабдевања
- Неекономична и неконтролисана сеча

- Усвојен ГУП, Просторни план пред
усвајањем

шума
- Не постоји програм енергетске

- Изграђена примарна канализациона
мрежа

ефикасности
- Нерационална потрошња енергије и

- Развијена електронска мрежа

одсуство употребе чистих обновљивих
извора енергије
- Већи део локалних путева није
асфалтиран, а поједини регионални
путни правци су у лошем стању
(неприступачан терен)
- Недовољно средстава за редовно
одржавање локалних путева и улагање
у инфраструктуру
- Лоше стање нисконапонске мреже
- Инфраструктурно неопремљена
индустријска зона
- Недостатак простора за сеоска гробља

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ
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- Постојање регионалне депоније

- Природне катастрофе (клизишта и

(контролисано сакупљање отпада)

поплаве)

- Приступ фондовима путем пројеката

- Болести шума (губари...)

- Регионална сарадња и укључивање у

- Висок ниво подземних вода

регионалне пројекте водоснабдевања и
управљања отпадом
- Учење из примера добре праксе
- Заједничка улагања и сарадња са ЈП
„Путеви Србије“ и „Телекомом“ (решење
проблема у главној улици)
- Заштита у сарадњи са Заводом за
заштиту природе

- Смањење средстава за финансирање
инфраструктурних радова
- Споро решавање имовинско-правних
односа
-Неадекватна правна регулатива за
експропријацију земљишта
- Миграције становништва

- Едукација становништва и сарадња са
стручним службама
- Изградња пруге Ваљево - Лозница
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4. СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ
Редни
број

Приоритет / визија

Стратешки циљеви

Специфични циљеви
Унапређење капацитета за развој
пољопривреде
Побољшање и заштита квалитета земљишта и
вода

Јачање економског развоја
кроз подршку руралном
развоју, привреди и
туризму

1.

Визија: Општина Осечина 2020.
гпдине је екпнпмски развијена
и прпстпрнп уређена целина са
већпм стпппм заппсленпсти,
развијенпм ппљппривредпм и
јаким малим и средоим
предузећима. Општина је
преппзнатљива туристичка
дестинација кпја привлачи
туристе и ппсетипце кпји трагају
за мирним и здравим
амбијентпм.

1.1. Побољшање услова за
развој пољопривреде

Информисање и едукација пољопривредних
произвођача
Брендирање производа на територији
општине
Унапређивање ефикасности и
диверзификације (разноврстност)
пољопривредне производње
Стандардизација производње и јачање
складишних, откупних и прерађивачких
капацитета

1.2. Унапређење постојећих
привредних капацитета
општине и развој нових као
допринос привредном
развоју општине

Стварање повољних услова за привлачење
инвеститора
Подршка јавном и приватном сектору
Унапређење туристичких капацитета општине

1.3. Стварање повољних
услова за развој туризма

Унапређење постојећих и развој нових услуга
у туризму
Промоција и развој сеоског туризма
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2.1. Стварање ефикасне
општинске управе

2.2. Развој ефикасног,
квалитетног и савременог
образовања
Јачање капацитета
локалне заједнице

2.

Визија: Општина Осечина је
мпдерна заједница
преппзнатљивих вреднпсти са
ефикасним институцијама и
здравпм срединпм за
квалитетнији живпт грађана.

Развој капацитета општинске управе

Обезбеђивање потпуног обухвата деце ППП и
унапређење материјално –техничких услова
за рад
Стварање безбедних и квалитетних услова за
рад ученика и настваника
Побољшање квалитета наставе и учења и
мотивација запослених

2.3. Унапређење
здравствених и социјалних
услуга у општини Осечина

Социјална заштита

2.4. Унапређење услова за
бављење спортом и
побољшање културне
понуде општине

Развој спортске инфраструктуре

2.5. Јачање активизма
грађана кроз бригу о
осетљивим групама
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Доступнија и квалитетнија здравствена
заштита

Старање о објектима културе и унапређење
културних активности општине
Подршка иницијативама младих
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2.6. Очување верске
баштине и уређење
животног простора
2.7. Побољшање
безбедности грађана

Адаптација и старање о постојећим верским
објектима
Уређење и улепшавање животног простора
Унапређење рада служби безбедности и
заштите грађана
Израда стратешких докумената

3.1. Унапређење планских
докумената из области
заштите животне средине
Подршка унапређењу
квалитета животне
средине и развој
инфраструктуре

3.

Визија: Општина Осечина је
2020. године здрава
еколошка средина, очувана,
унапређена и
инфраструктурно
опремљена у складу са
европским стандардима.

Израда стратешких докумената
Медијска подршка

3.2. Повећање квалитета
површинских вода (заштита
вода)
3.3. Подизање капацитета за
снабдевање пијаћом водом
и очување квалитета пијаће
воде

3.4. Унапређење система за
управљање чврстим
отпадом
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Решавање проблема отпадних вода
Управљање отпадним материјама

Адекватно снабдевање свих насељених
места квалитетном водом за пиће

Регионални приступ управљања отпадом
(наставак стратегије)
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Еколошки одрживо депоновање отпада
3.5. Спречавање поплава у
размери елементарних
непогода И спречавање
уништења имовине грађана
3.6. Повећање енергетске
ефикасности
3.7. Стварање квалитетне
саобраћајне
инфраструктуре
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Регулација речних токова

Искоришћење био-масе у грејању (брикети)
Смањење потрошње електричне енергије
Изградња путне мреже
Изградња мостова
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО ОБЛАСТИМА
ОБЛАСТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Визија :

Општина Осечина 2020. године је економски развијена и просторно уређена целина са већом стопом запослености,
развијеном пољопривредом и јаким малим и средњим предузећима. Општина је препознатљива туристичка дестинација која
привлачи туристе и посетиоце који трагају за мирним и здравим амбијентом.

1. ПРИОРИТЕТ : Јачање економског развоја кроз подршку руралном развоју,
привреди и туризму

Степен приоритета
(висок/средњи/низак) Висок

1.1. Стратешки циљ : Побољшање услова за развој пољопривреде
1.1.1. Програм: Унапређење капацитета за развој пољопривреде
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

1.1.1.1.

Формирање Фонда за
рурални развој и робних
резерви општине

Република
Србија Општина
Осечина

2011.

/

Формиран фонд

1.1.1.2.

Израда базе података
(катастра) о сеоским
домаћинствима

Општина
Осечина Месне
заједнице Управа
за трезор, РЗС

2011.-2013.

100.000,00 дин.
годишње
Буџет општине

Изграђен
општински
регистар,
Број
евидентираних
пољопривредних
газдинстава
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1.1.1.3.

Израда стратегије развоја
пољопривреде

Општина
Осечина Фонд за
рурални развој,
Министарство
пољопривреде

2012.-2013.

100.000,00 дин.
Буџет општине

Изграђена
стратегија
развоја
пољопривреде,
Број
одштампаног
материјала

1.1.2. Програм: Побољшање и заштита квалитета земљишта и вода
1.1.2.1.

Контрола плодности
обрадивог земљишта и
калцификација земљишта

Пољопривредна
стручна служба
Ваљево,
Фонд за рурални
развој

2011-2021.

6.000.000,00 дин.
годишње
Министарство
пљопривреде

Број извршених
анализа узорака
тла и површина
земљишта
побољшаног
квалитета

1.1.2.2.

Уклањање обала

Дирекција за
изградњу,
власници
парцела

Континиирано од
2011.

300.000,00 дин.
годишње,
Буџет општине,
приватни сектор

Км уклоњене
обале

1.1.2.3.

Израда плана за проглашење
ерозионих подручја на
територији општине Осечина

Дирекција за
изградњу,
Фонд за рурални
развој,
Геолошки
институт

2015. -2021.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
просторно
планирање

Израђен план
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1.1.2.4.

Израда плана одбране од
бујичних поплава ван
система редовне одбране од
поплава

Србија воде,
Штаб за
ванредне
ситуације,
Републички
одсек за
ванредне
ситуације

2013.

/

Израђен план

1.1.2.5.

Заштита земљишта од
ерозије, поплава, бујичних и
нерегулисаних токова

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам
општине
Осечина,
Одељење за
инспекцијске
послове општине
Осечина,
Републичка
дирекција за
воде

2011.-2021.

200.000.000,00
дин.
Буџет
општине,
локално
становништво и
Министарство
пољопривреде,
Министарство
екологије и
просторног
планирања,
фондови,
конкурси

Површина
земљишта
санирана од
ерозија ,
поплава,
бујичних и
нерегулисаних
токова
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1.1.2.6.

Успостављање плана за
борбу против амброзије и
мере за њено сузбијање

Пољопривредна
стручна служба
Ваљево,
Одељење за
инспекцијске
послове општине
Осечина,
Министарство
здравља,
НВО

2012.

/

Усаглашен план
деловања против
амброзије

1.1.2.7.

Хидрогеолошка истраживања
у циљу оцене резерви
угљокиселих вода изворишта
у Горњем Црниљеву

Министарство
рударства и
енергетике,
Општина
Осечина,
Рударско
геолошки
факултет

2014.

10.000.000,00 дин.

Утврђене резерве
угљокиселих
вода

Министарство
рударства и
енергетике,
Приватни сектор

1.1.3. Програм: Мотивација, информисање и едукација пољопривредних производјача
1.1.3.1.

Организација радионица
едукативног карактера,
заједничка посета сајмовима
и представљање примера
добре праксе

Општина
Осечина,
Пољопривредна
стручна служба,
Ваљево,
Привредна
комора Ваљево

Континуирано од
2011.
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400.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Донатори,
Министарство
пољопривред

Број
организованих
семинара,
Број заједничких
посета сајмовима
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1.1.3.2.

Мотивисање
пољопривредних
произвођача за удруживање
и оснивање задруга

Фонд за рурални
развој ,
Министарство
пољопривреде и
УСАИД

Континуирано од
2011.

50.000,00 дин.
годишње
Буџет општине

Број основаних
задруга и
удружења

1.1.4 Програм: Брендирање производа на територији општине
1.1.4.1.

Добијање ознаке географског
порекла за мед са Соколских
планина и промоција
производа

Пољопривредни
факултет,
Пољопривредна
служба општине
Осечина,
Привредна
комора Ваљево

2013.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство
пољопривреде,
Конкурси

Добијена ознака
географског
порекла за мед
са Соколских
планина

1.1.4.2.

Добијање ознаке географског
порекла за подгорску шљиву
и промоција производа

Пољопривредна
стручна служба
општине
Осечина,
Привредна
комора,
Пољопривредни
факултет,

2014.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство
пољопривреде,
Конкурси

Добијена ознака
географског
порекла за
подгорску шљиву

1.1.5 Програм: Унапређивање ефикасности и диверзификације (разноврсност) пољопривредне производње
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1.1.5.1

Увођење нових сортимената
у воћарству и повртарству

Пољопривредна
стручна служба
Ваљево,
Фонд за рурални
развој,
Пољопривредни
факултет,
Институт за
ратарство,
Индивидуални
произвођачи

2012.-2016.

5.000.000,00 дин.
годишње
Буџет општине
Индивидуални
произвођачи

Принос по ха

1.1.5.2.

Унапређење расног састава
стоке

Ветеринарска
станица,
Фонд за рурални
развој и
општинске робне
резерве,
Индивидуални
произвођачи

2012.-2021

3.000.000,00 дин.
годишње
Буџет општине
Министарство
пољопривреде,
Индивидуални
произвођачи

Број квалитетних
расних грла

1.1.5.3

Повезивање произвођача и
удружења са трговинским
ланцима и потрошачима

Фонд за рурални
развој,
Привредна
комора,
Удружења

2013.-2017.

/

Континуитет у
снабдевању
трговинских
маркета,
успостављена
пословна
сарадња
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1.1.5.4

Повећање производње и
пласмана меда

Пољопривредна
стручна служба
општине
Осечина,
Привредна
комора, СИЕПА,
Приватни сектор

2012.-2014.

1.1.5.5

Подстицање производње и
сакупљања лековитог биља
на подручју општине Осечина

Пољопривредни
факултет,
Фармацеутски
факултет,
Пољопривредна
стручна служба

2013.-2015.

1.1.5.6

Подршка органској
производњи

Фонд за рурални
развој,
Министарство
пољопривреде,
Сертификационе
куће

2012.-2016.

500.000,00 дин.
годишње
Конкурси,
Министарство
пољопривреде,
Фондови И
програми ЕУ

Повећан број
произвођача
меда,
Сертификована
производња
меда
Површине које су
засејане под
лековитим
биљем

500.000,00 дин.
минимално по
пројекту
Приватни сектор,
банке,
Фондови и
програми ЕУ

Број
регистрованих
домаћинстава
која су
сертификована
за органску
производњу

1.1.6. Програм: Стандардизација производње и јачање складишних, откупних и прерађивачких капацитета
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1.1.6.2

Изградња мини хладњача
(капацитета до 1000 тона)

Приватна
иницјатива –
носиоци,

2015.-2017.

2.500.000,00 дин.
Пословне банке,
ЕУ фондови,
Министарство
пољопривреде

Капацитет
хладњача и
остварени
промети

партнери
Привредна
комора,
Пољопривредна
стручна служба
Ваљево
1.1.6.3

Формирање нових и
унапређење постојећих
откупних станица

Општина
Осечина,
Удружења
произвођача

2015.-2017.

/

Број формираних
откупних станица

1.1.6.4

Изградња мини сушара за
воће

Пословне банке,
Министарство
пољопривреде,
Општина
Осечина

2015.-2017.

600.000,00 дин.
Буџет општине,
ЕУ фондови,
Конкурси

Количина
откупљеног воћа,
Капцитети мини
сушара за воће,
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1.1.6.5

Успостављање система
контроле квалитета у свим
фазама производње, прераде
и промета пољопривреднопрехрамбених производа

Завод за јавно
здравље,
Пољопривредна
стручна служба
Ваљево,
Министарство
пољопривреде,
Привредни
субјекти

2012.-2021.

150.000,00 дин. по
пројекту
Конкурси,
Министарство
пољопривреде,
Фондови и
програми ЕУ

Број добијених
сертификата о
контроли
квалитета

1.2. Стратешки циљ : Унапређење постојећих привредних капацитета општине и развој нових као допринос привредном
развоју општине
1.2.1. Програм: Стварање повољних услова за привлачење инвеститора
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

1.2.1.1

Израда пројекта индустријске
зоне

Општина
Осечина

2012.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови,
Канцеларија за
одрживи развој
недовољно
развијених
подручја

Израђен пројекат
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1.2.1.2.

Изградња и инфраструктурно
опремање индустријске зоне

Општина
Осечина,
Дирекција за
изградњу,

2012.-2014.

40.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови

Обим
унутрашњих СДИ
по глави
становника,
Коефицијент
запослености

1.2.1.3.

Усвајање просторног плана
општине Осечина

Општина
Осечина,
Министарство за
просторно
планирање

2011.

/

Усвојен
просторни план

1.2.1.4

Израда плана генералне
регулације варошице
Осечина

Општина
Осечина,
Министарство за
просторно
планирање

2011.-2012.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине
Република
Србија

Израђен и
усвојен план

1.2.1.5

Израда урбанистичког плана
варошице Пецка

Општина
Осечина,
Министарство за
просторно
планирање

2012.-2013.

2.000.000,00 дин.

Израђен и
усвојен план

Оснивање КЛЕР-а као
јединственог шалтера за
информације будућим
предузетницима

Општина
Осечина

2011.

1.2.1.6.

Буџет општине
Република
Србија
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Основана КЛЕР
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1.2.1.7.

Формирање базе података (о
локацији индустријске зоне,
постојећим привредним
субјектима, привреди,
добављачима, доступној
радној снази и сл.)

Општина
Осечина,
Привредна
комора Ваљево,
НСЗ,
РСЗ

2012.

50.000,00 дин.
Буџет општине

Израђена база
података

1.2.1.8.

Израда промо материјала
КЛЕР-а

Општина
Осечина

2012.

80.000,00 дин.
Буџет општине

Количина и
квалитет промо
материјала

1.2.1.9.

Подршка развоју малих и
средњих предузећа

Регионална
привредна
комора, Општина
Осечина

2012.

2.500.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Фондови ЕУ

Број
новооснованих
малих и средњих
предузећа

1.2.2. Подршка јавном и приватном сектору
1.2.2.1

Реструктурирање јавних
предузећа

Општина
Осечина, ЈКП
Осечина

2012.-2015.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Република
Србија

Реструктуирано
јавно предузеће

1.2.2.2.

Заједнички пројекти
приватног и јавног сектора

Општина
Осечина, ЈКП
Осечина, МСП

Континуирано од
2011.

По конкурсу,
Фондови

Број
реализованих
пројеката

1.2.2.3.

Организовани наступи на
сајмовима привреде у земљи
и иностранству

Општина
Осечина, МСП

2012.-2021.

300.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Конкурси

Број заједничких
наступа
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1.3. Стратешки циљ : Стварање повољних услова за развој туризма
1.3.1. Програм: Унапређење туристичких капацитета општине
1.3.1.1.

Оснивање Првог српског
музеја шљива и уређење етно
домаћинства “Тешманов
конак”

Општина
Осечина, ТО,
Надлежна
министарства,
Приватни сектор,
ТОС

2012.-2017.

15.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови,
Приватни сектор,
Завод за заштиту
споменика
културе

Основан Први
српски музеј
шљиве,
Број туристичких
посета

1.3.1.2.

Музејска поставка завичајног
музеја Осечина “Осечина
кроз време”

Општина
Осечина, ТО,
Надлежна
министарства,
Народни музеј
Ваљево

2011.-2015.

4.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Донатори

Број посета
музеју

1.3.1.3.

Формирање авантуристичког
адреналин парка

Општина
Осечина,
Високошколске
установе,
Министарства

2015.-2021.

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Донатори,
Министарства

Формиран
авантуристички
адреналин парк

72

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

1.3.1.4.

Оснивање визиторско
ваздухопловног парка
“Миленко Павловић Пилот”

Општина
Осечина,
Министарство
одбране

2012.-2021.

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Донатори,
Министарства

Основан
визиторско
ваздухопловни
парк “Миленко
Павловић Пилот”

1.3.1.5.

Туристичко уређење пећине
Камењача

Општина
Осечина,
Спелеолошка
друштва

2013.

200.000,00 дин.
Буџет општине,
Донатори,

Број туристичких
посета

1.3.1.6.

Трасирање бициклистичких и
пешачких стаза

Општина
Осечина, АМСС,
ТО

2012.-2014.

200.000,00 дин.
Буџет општине,
Донатори,

Дужина стаза у
км

1.3.1.7.

Изградња туристичког центра
на Рожњу

Приватни
инвеститор/
Општина
Осечина,
Општине Крупањ
и Љубовија,
ДЗ Осечина,
ТО Подгорина и
регионалне ТО,
Надлежна
министарства

2012.-2021.

500.000.000,00
дин.
Буџет
општине,
Фондови,
Министарства,
Приватни сектор,
ЈП Путеви Србије

Изграђен
туристички
центар,
Број посета

1.3.2. Програм: Унапређење постојећих и развој нових услуга у туризму
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1.3.2.1.

Професионализација и
управљање догађајима

Општина
Осечина, ТО,
Тим за
друштвене
делатности,
Народна
библиотека,
СЦ Осечина

Континуирано од
2011.

/

Број успешно
реализованих
догађаја уз
учешће стручних
кадрова

1.3.2.4.

Унапређење постојећих и
организовање нових
манифестација које ће
побољшати понуду и
посећеност

Општина
Осечина, ТО,
Спортски
клубови,
Спонзори

Континуирано од
2011.

5.000.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Министарства,
Спонзори

Број унапређених
постојећих и број
нових
манифестација,
Број посета

1.3.3. Програм: Промоција и развој сеоског туризма
1.3.3.1

Подстицај сеоским
домаћинствима да се баве
руралним туризмом кроз
изградњу инфраструктуре

Општина
Осечина, ТО,
Удружење
грађана За развој
сеоског туризма
“Јадарски конак”

2011.-2021.

10.000.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
ТО Подгорина,
Спонзори,
Фонд за развој

Број сеоских
домаћинстава
која се баве
туризмом

1.3.3.2

Повећање смештајних
капацитета

Општина
Осечина, Сеоски
домаћини,

2011.-2021

/

Повећани
смештајни
капацитети
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ОБЛАСТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Визија :

Општина Осечина је модерна заједница препознатљивих вредности са ефикасним институцијама и здравом
средином за квалитетнији живот грађана.

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: Јачање капацитета локалне заједнице

Степен приоритета (висок/средњи/низак)
висок

1.1. Стратешки циљ : Стварање ефикасне општинске управе
1.1.1. Програм: Развој капацитета општинске управе
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

1.1.1.1.

Адаптација приземља зграде
општинске управе

Општина Осечина,
Министарство за
локалну
самоуправу

2012.-2014.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
локалну
самоуправу

Адаптирано и
функционално
приземље зграде
Општинске
управе

1.1.1.2.

Израда пројекта општинске
зграде (све службе на једном
месту) и изградња општинске
зграде

Општина Осечина,
Министарство за
локалну
самоуправу

2015.-2020.

15.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
локалну
самоуправу

Урађен пројекат,
изграђена зграда
(све службе на
једном месту)
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1.1.1.3.

Адаптација простора за
потребе месне канцеларије
Пецка

Општина Осечина,
МЗ Пецка,
Министарство за
локалну
самоуправу

2012.-2013.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
локалну
самоуправу

Обезбеђена
функционална
просторија за рад
месне
канцеларије и
сала за
венчавање

1.1.1.4.

Електронска управа

Општина Осечина,
Министарство за
телекомуникације,

2012.-2015.

3.000.000,00 дин.
Министарство за
телекомуникације,
Фондови ЕУ,
Донатори

Функционални
систем
електронске
управе

1.1.1.5.

Формирање инфо службе

Општина Осечина,
Министарство за
локалну
самоуправу,
Министарство за
телекомуникације

2013.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
локалну
самоуправу,
Министарство за
телекомуникације,
Донатори

Повећана
информисаност
грађана,
Набављена
опрема,
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1.1.1.6.

Стручна усавршавања и
обуке запослених у локалној
самоуправи

Општина Осечина,
КЛЕР

2012.-2021.

200.000,00 дин.
годишње
Буџет
општине, Конкурси

Број учесника на
стручним
усавршавањима,
Број обучених
полазника,
Квалитет услуга
пружених
грађанима

1.1.1.7.

Локалне олакшице за
постојећа и нова МСП и
инвеститоре

Општина Осечина,
КЛЕР,
Одељење за
буџет,
Привредни
субјекти

2012.-2013.

/

Обим СДИ по
глави
становника,
Нето број нових
предузећа на
1000 предузећа
Фискални
капацитет
општине –
Остварење
изворних
прихода по глави
становника

1.2. Стратешки циљ: Развој ефикасног, квалитетног и савременог образовања
1.2.1. Програм: Обезбеђивање потпуног обухвата деце ППП и унапређење материјално –техничких услова за рад
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1.2.1.1.

Доградња једног целодневног Општина
боравка у ПУ “Лане” у
Осечина, ПУ
Осечини
“Лане” Осечина,
Министарства

2011.-2012.

10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фонд за развој

Број нових
корисника

1.2.1.2.

Адаптација зграде Дома
културе у Пецкој- отварање
мешовите групе целодневног
боравка и смештај деце ППП

Општина
Осечина, МЗ
Пецка
ПУ
“Лане” Осечина,
Министарства,

2012.-2013.

1.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарства,
Донатори

% обухвата деце
од 2-7 год.
предшколским
васпитањем и
образовањем

1.2.1.3.

Набавка справа и реквизита и
сређивање дворишта у ПУ
“Лане” Осечина

Општина
Осечина, ПУ
“Лане” Осечина,

2014.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарства,
Донатори,
Фондови ЕУ

Функционално и
сређено
двориште и
степен
опремљености
дворишта
справама и
реквизитима

1.2.2. Програм: Стварање безбедних и квалитетних услова за рад ученика и наставника
1.2.2.1.

Реконструкција котларнице и
замена котлова у ОШ “Браћа
Недић” у Осечини и ОШ
“Војвода Мишић” у Пецкој

Општина
Осечина, Школе,
Министарство
просвете

2011.-2014.
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10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Република Србија

Функционално
грејање у
школама
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1.2.2.2.

Реконструкција школске
зграде у Комирићу и Плушцу

Општина
Осечина, Школе,
Министарство
просвете

2015.

10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Република Србија

Реконструисане
школске зграде у
Комирићу и
Плушцу

1.2.2.3

Реконструкција поткровног
простора (мансарде) школе и
претварање у смештајни
простор за потребе ученичког
дома при средњој школи у
Осечини

Општина
Осечина, ОШ
Браћа Недић,
Економска школа
Ваљево,
Министарство
просвете

2012.-2013.

20.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фонд за развој

Број нових
ученика у школи,
Смештајни
капацитети у
Дому,

1.2.2.4.

Адаптација дворишта у ОШ
“Браћа Недић” у Осечини и
средњој школи у Осечини

Општина
Осечина, ОШ
Браћа Недић,
Економска школа
Ваљево,
Министарство
просвете

2012.-2014.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Република Србија,
Конкурси

Адаптирано
двориште за
потребе школа

1.2.2.5.

Адаптација пода фискултурне Општина
сале у ОШ “Војвода Мишић” у Осечина, ОШ
Пецкој
Војвода Мишић,
Министарство
просвете,
Министарство
омладине и
спорта

2014-2015.

1.000.000,00 дин.
Ресорна
министарства

Адаптиран под
фискултурне
сале у ОШ
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1.2.2.6.

Замена дотрајале столарије у
ОШ “Браћа Недић” у Осечини
и ОШ “Војвода Мишић” у
Пецкој и средњој школи у
Осечини

Општина
Осечина, ОШ
Војвода Мишић,
Министарства

2014.

10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарства,
Донатори,
Фондови ЕУ

Уштеда енергије,
Замењена
столарија

1.2.2.7.

Опремање постојећих
кабинета и набавка
савремених наставних учила
у матичним основним
школама и издвојеним
одељењима и средњој школи

Општина
Осечина,
Матичне школе

Континуирано од
2011.

200.000,00 дин.
годишње
Буџет
општине,
Министарства

Степен
опремљености
установа у
односу на
норматив

1.2.3. Програм: Побољшање квалитета наставе и учења и мотивација запослених
1.2.3.1.

Стручно усавршавање
наставника и прилагођавање
наставе способностима
ученика

Школска управа
Ваљево,
Регионални
центар за
професионални
развој

Континуирано од
2011.

200.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Министарство
просвете

Број стручно
оспособљених
људи

1.2.3.2.

Остваривање боље
мотивације наставника и
ученика и занимљивија и
квалитетнија настава

Школе

Континуирано од
2011.

/

Подигнут ниво
мотивације
наставника и
ученика

1.3. Стратешки циљ : Унапређење здравствених и социјалних услуга у општини Осечина
1.3.1. Програм: Социјална заштита
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1.3.1.1.

Обезбеђење простора за рад
Центра за социјални рад и
прилагођавање прилаза
установи инвалидним
лицима

Општина
Осечина, Центар
за социјални рад,

2015-2020.

Финансирање у
оквиру пројекта
општинске зграде

Обезбеђен
адекватан
простор за рад
Центра за
социјални рад

1.3.1.2.

Обезбедјивање дневног
боравка за децу са посебним
потребама

Општина
Осечина,
Приватни сектор,
Хуманитарне
организације,
НВО сектор,
Центар за
социјални рад

2015-.2018.

По конкурсу
донатори,
Фондови ЕУ,
Министарства,

Изграђен дневни
боравак,
Број корисника у
боравку

1.3.1.3.

Обезбеђивање смештаја за
социјално угрожена лица

Општина
Осечина,
Приватни сектор,
Хуманитарне
организације,
НВО сектор,
Центар за
социјални рад

2015.-2018.

10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси и
донатори,
Фондови ЕУ,
Министарства,

Обезбеђен
смештај,
Број корисника

1.3.1.4.

Персонална асистенција за
инвалидна лица и
запошљавање инвалидних
лица

Општина
Осечина, Центар
за социјални рад,
Министарство за
рад и социјалну
политику

2012.-2021.

/

Број запослених
инвалидних лица
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1.3.1.5.

Кућна нега и помоћ старим
лицима

Општина
Осечина, Центар
за социјални рад,

2011.-2021.

____________ дин.
Донатори

Број корисника
који добијају
помоћ

1.3.1.6.

Континуирана едукација,
кампање и координација
запослених у социјалној
заштити

Општина
Осечина, Центар
за социјални рад,
ДЗ Осечина,
НВО

2012.-2021.

100.000,00 дин.
годишње
Донатори

Број обучених
радника

1.3.1.7.

Израда социјалне карте

Општина
Осечина, Центар
за социјални рад,

2012.

150.000,00 дин.
Буџет општине,

Израђена карта

2012.-2015.

380.000,00 дин.
Донатори,
Министарство
здравља

Набављено 1800
тестова
годишње, Одзив
80% од
планираног броја
становништва,
Рано откривање
и благовремено
лечење

1.3.2. Програм: Доступнија и квалитетнија здравствена заштита
1.3.2.1.

Повећање обухвата
пацијената старијих од 50 год.
скринингом за рано
откривање рака дебелог
црева са досадашњих 60% на
70%

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља
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1.3.2.2.

Континуирани систематски
прегледи становништва

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

1.000.000,00 дин.
годишње
Фонд
здравства,
Министарство
здравља

Корекција датих
параметара за
20% 6 месеци по
откривању
поремећаја,
Смањење %
гојазних особа са
садашњих 65% на
50%
Повећана свест о
штетности
дувана

1.3.2.3.

Вакцинација против тетануса
по препорукама
Министарства здравља

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012-2015.

100.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Датих 500 доза
вакцина/год.
Одзив 90%
позваног
становништва

1.3.2.4.

Повећање обухвата жена
скринингом за рано
откривање рака грлића
материце

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012-2015.

620.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Инсталирање
колпоскопа,
Одзив 70%
позваних жена
Рана дијагноза и
правовремена
терапија код
жена
обухваћених
скринингом
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1.3.2.5.

Едукација здравствених
радника

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

20.000.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Лиценцирани
лекари И
лиценциране
медицинске
сестре-техничари

1.3.2.6.

Усклађивање са стандардима
квалитета рада у процесу
акредитације здравствених
установа

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015

100.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Рад изабраног
лекара по
препорученим
показатељима до
2015.

1.3.2.7

Формирање теренске службе
и лечења за пружање
здравствене неге особама са
инвалидитетом и старим
инепокретним лицима

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015

13.200.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Оформљена
служба кућне
неге И лечења од
30.06.2011.
Постојање базе
података особа
са
инвалидитетом

1.3.2.8

Обезбеђивање и алокација
ресурса (људских и осталих)
за палијативно лечење

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015

13.000.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Почетак рада
службе до
30.06.2011.
Набавка аута до
30.06.2011.
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1.3.2.9.

Набавка дијагностичке
опреме

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.
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15.000.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

УЗ дијагностика у
ДЗ уз скраћење
времена чекања
пацијента на
преглед за месец
дана,
радиолошка
дијагностика у
оквиру установе,
лабораторијска
дијагностика у ДЗ
уз избегавање
трошкова
свакодневног
транспорта крви
и крвних
деривата у ЗЦ
Ваљево за
250.000,00 дин.
годишње,
Отоскопски и
офталмоскопски
прегледи у ДЗ
којима би се за
30% смањио број
пацијената
послатих на
консултативне
прегледе

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

1.3.3.1

Замена електро и водоводне
инсталације, замена
столарије (зграда
лабораторије) уз
реконструкцију зграде ОЈ
Пецка

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

15.000.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Боља
термоизолација,
30% мања
потрошња
енергената,
Сигурнији и
безбеднији рад и
већи комфор у
раду,
Боља просторна
организација

1.3.3.2

Набавка рачунарске опреме и
увођење информационог
система у ОЈ Пецка

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

1.000.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Инсталирана
опрема и уведен
информациони
систем у
Установу до
30.06.2011.
Вођење
електронског
картона свих
корисника
изабраног лекара
у ОЈ Пецка до
30.09.2011.

86

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

1.3.3.3

Учвршћивање постојеће
сарадње са локалним
партнерима (заједничко
апликовање пројеката)

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

2.500.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Одобрене
апликације за
заједничке
пројекте,
повећање
доступности
здравствене
заштите за 15%
корисницима
ових установа,
Спречавање
трауматизма
деце у саобраћају
и превенција
злостављања
деце

1.3.3.4

Промоција здравствене
установе (унапређење
информисања становника о
раду здрвствене установе)

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

500.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Једном недељно
емитовање радио
емисија
здравствено
васпитног
карактера
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1.3.3.5

Отварање телефонске линије
и е-маил адресе за
саветовање и заказивање
прегледа корисника

Општина
Осечина, ДЗ
Осечина,
Министарство
здравља

2012.-2015.

50.000,00 дин.
Фонд здравства,
Министарство
здравља

Ефикаснији рад
изабраног лекара
уз скраћење
времена чекања
пацијента за 30%,
Веће
задовољство
корисника за 15%

1.4. Стратешки циљ: Унапређење услова за бављење спортом и побољшање културне понуде општине
1.4.1. Програм: Развој спортске инфраструктуре
1.4.1.1.

Израда стратегије развоја
спорта

Општина
Осечина,
Спортски центар,
Министарство
омладине и
спорта

2012.-2013.

По конкурсу
Министарство

Израђена
стратегија

1.4.1.2.

Адаптација постојећих
смештајних капацитета

Општина
Осечина,
Спортски центар,
Министарство
омладине и
спорта

2013.-2015.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство,
Донатори

Повећан број
смештајних
капацитета
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1.4.1.3.

Покривање средњег базена
за непливаче у оквиру
Спортског центра у Осечини

Општина
Осечина,
Спортски центар,
Министарство
омладине и
спорта

2014.-2016.

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство,
Донатори,

Затворен базен

1.4.1.4.

Санација подова базена
купалишта у Осечини

Општина
Осечина,
Спортски центар,
Министарство
омладине и
спорта

2016.-2017.

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство,
Донатори,

Саниран под

1.4.1.5.

Изградња спортских терена у
селима

Месне заједнице,
Министарство
омладине и
спорта, Општина
Осечина

2012.-2021.

1.000.000,00 дин. по
терену Буџет
општине, Конкурси,
Министарство,
Донатори,

Новоизграђени
терени у селима

1.4.2. Програм: Старање о објектима културе и унапређење културних активности општине
1.4.2.1.

Реконструкција, адаптација и
санација сале у склопу
Народне библиотеке у
Осечини

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

2013.-2014.
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15.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство
културе,
Донатори,

Очување и
оспособљавање
објекта за
различите
намене
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1.4.2.2.

Набавка техничке, сценске
расвете и озвучења

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

2015.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство
културе,
Донатори

Повећан број
посетилаца,

1.4.2.3.

Набавка савремене кино
технологије

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

2015.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство
културе,
Донатори

Већи квалитет
представа,
Повећан број
посетилаца

1.4.2.4.

Набавка електронске опреме
за библиотеку

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

2013.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство
културе,
Донатори

Већи степен
опремљености
библиотеке,
Повећан број
корисника

1.4.2.5.

Набавка књига

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

Континуирано од
2011.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Конкурси,
Министарство
културе,
Донатори

Повећан број
корисника
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1.4.2.6.

Едукација кадра

Општина
Осечина,
Министарство
културе,
Народна
библиотека

Континуирано од
2011.

150.000,00 дин.
годишње
Буџет
општине, Конкурси,
Министарство
културе,

Број едукованих
кадрова

1.4.2.7.

Уређење простора Јадарског
конака и прилагођавање
истог за потребе сталне
поставке аутентичних
производа општине

Општина
Осечина,
Приватни сектор

2012.-2013.

200.000,00 дин.
Буџет општине,
Приватни сектор,
Донатори

Уређен простор и
прилагођен
намени

1.500.000,00 дин.
годишње
Буџет
општине
Министарство
омладине и спорта,
Донатори

Формиран
Едукативни
центар, Број
доквалификован
их и
преквалификова
них полазника,
Број обука

1.5. Стратешки циљ: Јачање активизма грађана кроз бригу о осетљивим групама
1.5.1. Програм: Подршка иницијативама младих
1.5.1.1.

Унапређивање свих облика
запошљавања и
самозапошљавања младих

Општина
Осечина, НСЗ,
НВО,
Министарство
омладине и
спорта

Континуирано од
2011.
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1.5.1.2.

Јачање активизма и
повећање мобилности
младих

Општина
Осечина,
Министарство
омладине и
спорта, НВО,
Народна
библиотека

Континуирано од
2011

/

Број медијских
наступа,
Број објављених
чланака,
Број активности,
Квалитет и обим
покренуте акције

1.5.2.3.

Развијање неформалног
образовања младих

Општина
Осечина, НВО,
Народна
библиотека,
Дом здравља,
Саветовалиште
за младе,
Центар за
социјални рад,
Профитна
предузећа

Континуирано од
2011.

По конкурсу
Министарство
омладине и спорта,
Донатори

Број полазника,
Број обука,

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
прилози грађана

Изграђена капела

2.6. Стратешки циљ: Очување верске баштине и уређење животног простора
2.6.1. Програм: Адаптација и старање о постојећим верским објектима
2.6.1.1.

Изградња капеле у оквиру
цркве у Осечини

Општина
Осечина, СПЦ,
Црквена општна
Осечина

2015.
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2.6.1.2.

Сређивање манастирског
конака у Плушцу и
Парохијског дома у Осечини

Општина
Осечина, СПЦ,
Црквена општина
Осечина,
Ваљевска
епархија

2011.-2013.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
прилози грађана

Уређен
манастирски
комплекс је
привлачан
туристички
локалитет,
Изграђен
парохијски дом

2.6.1.3.

Завршетак храма у
Драгијевици

Општина
Осечина, СПЦ,
Црквена општина
Осечина,
Ваљевска
епархија

2012.-2015.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
прилози грађана

Завршен храм у
Драгијевици

2012.-2015.

8.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
НИП

Јасно
дефинисана
паркинг зона,
Капацитет
паркинг места

2.6.2. Програм: Уређење и улепшавање животног простора
2.6.2.1.

Уређење паркинга

Општина
Осечина, ЈКП,

2.7. Стратешки циљ: Побољшање безбедности грађана
2.7.1. Програм: Унапређење рада служби безбедности и заштите грађана
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2.7.1.1.

Координација рада општине и
кључних институција

Локална
самоуправа,
МУП,
ДЗ Осечина,
Центар за
социјални рад,
НВО

2011.
континуирано

/

Ефикасност у
решавању
проблема и
брзина
достављања
података

2.7.1.2.

Едукација грађана о
безбедности

Локална
самоуправа,
МУП,
ДЗ Осечина,
Центар за
социјални рад,
Школе

2012.-2021.

/

Број едукованих
грађана

2.7.1.3.

Подизање капацитета
стручних служби
безбедности

Локална
самоуправа,
МУП,

2012.-2017.

/

Број обука,
Континуирано
ажурирање
података

2.7.1.4.

Опремање ватрогасне
јединице

Локална
самоуправа,
МУП,

2014.

120.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Донације,
МУП

Опремљена
ватрогасна
јединица
савременом
опремом
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ОБЛАСТ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Визија :

Општина Осечина је 2020. године здрава еколошка средина, очувана, унапређена и инфраструктурно опремљена у
складу са европским стандардима.

1. ПРИОРИТЕТ : Подршка унапређењу квалитета животне средине и развој
инфраструктуре

Степен приоритета
(висок/средниј/ниски) Висок

1.1. Стратешки циљ : Унапређење планских докумената из области заштите животне средине
1.1.1. Програм: Израда стратешких докумената
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

1.1.1.1.

Ревизија ЛЕАП-а

ЈКП,
Локална
самоуправа,
Министарство за
заштиту животне
средине,
РЕЦ

2012.

100.000,00 дин.
Буџет еко фонда

Постојање
документа

1.1.1.2.

План управљања отпадом

ЈКП, Локална
самоуправа И
Министарство за
заштиту животне
средине

2011.

400.000,00 дин.
Буџет општине

Израђен план
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1.1.1.3.

Елаборат о заштити
природних добара

Завод за заштиту
природе, ЈКП,
Локална
самоуправа

2011. – 2015.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине

Израђен план

1.1.2. Програм: Едукација на тему заштите животне средине
1.1.2.1.

План едукације грађана и
сарадња са институцијама и
установама

Локална
самоуправа,
Еко тим

2011.-2012.

50.000,00 дин.
Буџет еко фонда

Израђен план

1.1.2.2.

План едукације предшколске,
школске и средњошколске
деце

Школе,
Предшколска
установа,
Стручни
консултанти,
Локална
самоуправа,
Еко тим

2011.-2021.

100.000,00 дин.
Буџет еко фонда,
Донатори,
Конкурси

Израђен план

1.1.2.3.

Набавка опреме за едукацију

Локална
смаоуправа,
Министарство за
заштиту животне
средине

2011.-2012.

150.000,00 дин.
Донатори,
Конкурси

Набављена
опрема (лап топ,
пројектор, флип
цхарт)
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1.1.2.4.

Програм за децу и одрасле
“Очистимо природу и
најлепше двориште”

Школе,
Предшколска
установа,
Стручни
консултанти,
Локална
самоуправа,
Еко тим

2011.-2021.

100.000,00 дин.
годишње
Буџет еко фонда,
Донатори,
Конкурси

Реализовани
програми за децу
и одрасле,
Број
одштампаних и
подељених
лифлета,
флајера, постера

Локална
самоуправа,
Еко тим

2011.-2021.

50.000,00 дин.
годишње
Буџет општине и
буџет еко фонда

Већа
информисаност и
повећана свест
грађана о
очувању и
заштити животне
средине

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

1.1.3. Програм: Медијска подршка
1.1.3.1.

Учешће у локалним и
регионалним медијима

1.2. Стратешки циљ : Повећање квалитета површинских вода (заштита вода)
1.2.1. Програм: Решавање проблема отпадних вода
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време
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1.2.1.1.

Израда пројекта за
пречишћавање отпадних
вода

Локална
самоуправа,
Партнери ЕУ,
Републичка
дирекција за
воде

2011.-2012.

5.000.000,00 дин.
Фондови ЕУ,
Министарство
пољопривреде –
Реп. дирекција за
воде

Израђен пројекат

1.2.1.2.

Изградња постројења за
пречишћавање отпадних
вода и секундарне
канализационе мреже –
варошица Осечина

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министарство
пољопривреде,
Привредни
субјекти

2012.-2019.

620.000.000,00
дин.
Буџет
општине,
Фондови ЕУ,
Донатори,
Конкурси,
Министарство
пољопривреде,
Привредни
субјекти

Изграђено
постројење и
секундарна
мрежа

1.2.1.3.

Ревизија постојећег пројекта
канализационе мреже и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у варошици
Пецка

Локална
самоуправа,
Привредни
субјекти,
Министарство
пољопривреде –
Реп. дирекција за
воде,

2012.

300.000,00 дин.
Урађена ревизија
Министарство
пројекта
пољопривреде,
Конкурси, Буџет
општине,
Фондови ЕУ,
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1.2.1.4.

Изградња канализационе
мреже и постројења за
пречишћавање отпадних
вода у варошици Пецка

Локална
самоуправа,
Привредни
субјекти,
Министарство
пољопривреде Реп. дирекција за
воде,

2015.-2021.

215.000.000,00
дин.
Буџет
општине,
Конкурси,
Фондови ЕУ,
Министарство
пољопривреде

Око 1000
корисника
прикључено на
канализациону
мрежу

1.2.2. Програм: Управљање отпадним материјама
1.2.2.1.

Санација постојеће депоније
и изградња непропусног
слоја (нови део)

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министарство за
заштиту животне
средине,
РЕЦ

2015. -2021.

7.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП,
Министарство за
заштиту животне
средине,
Фондови ЕУ,
РЕЦ

Санирана
депонија и
изграђен
непропусни слој

1.2.2.2.

Редовна контрола и
спречавање поновног
настајања дивљих депонија
као и уклањање постојећих

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Еко тим,
Министарство за
заштиту животне
средине,

2011.-2021.

500.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Еко фонд,
Министарство за
заштиту животне
средине

Смањен број
дивљих депонија

99

Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја

1.3. Стратешки циљ : Подизање капацитета за снабдевање пијаћом водом и очување квалитета пијаће воде
1.3.1. Програм: Адекватно снабдевање свих насељених места квалитетном водом за пиће
1.3.1.1.

Израда Катастра изворишта и
водотока са основним
подацима о количини и
квалитету вода са предлогом
мера њихове заштите

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министарство
пољопривреде,
Институт
Јарослав Черни

2013. -2016.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство
пољопривреде

1.3.1.2.

Изградња мреже
(проширење) на основу
Генералног плана кроз
реализацију постојећих
главних пројеката (Белотић,
Јанчићи, Плужац, Остружањ,
Село Осечина, Коњиц,
Гуњаци, Драгијевица)

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министартсво
пољопривреде,
Привредни
субјекти

2011.-2021.

520.000.000,00
Број прикључака
дин.
Буџет
општине,
Министарство
пољопривреде,
Фондови ЕУ
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1.3.1.3.

Реконструкција изворишта
Остружањ

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министартсво
пољопривреде,

2013.-2014.

51.500.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови ЕУ,
Министарство
пољопривредеРепубличка
дирекција за
воде

Реконструисано
извориште са
уграђеним
аутоматским
управљањем

1.3.1.4.

Реконструкција изворишта
“Пецка” са додатним
проширивањем бунара

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министартсво
пољопривреде,

2015.-2016.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови ЕУ,
Министарство
пољопривреде Републичка
дирекција за
воде

Реконструисано
извориште са
уграђеним
аутоматским
управљањем

1.3.1.5.

Израда Елабората за
дефинисање заштитних зона
(Заштита шире зоне
изворишта “Драгодол”,
Заштита шире зоне
изворишта “Пецка”-Пољане)

Локална
самоуправа,
ЈКП,
Министарство
пољопривреде

2012.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП,
Министарство
пољопривреде

Урађен елаборат
и дефинисане
заштитне зоне
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1.3.1.6.

Израда главног пројекта за
водоснабдевање ромског
насеља “Јаловик”

Локална
самоуправа,
Министарство
пољопривредеДирекција за
воде, Ромске
заједнице

2013.-2015.

3.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови ЕУ,
Надлежна
министарства

Урађен пројекат

10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови ЕУ,
Министарство за
заштиту животне
средине

Успешно
реализован план,
Изграђена
санитарна
депонија

1.4. Стратешки циљ : Унапређење система за управљање чврстим отпадом
1.4.1. Програм: Регионални приступ управљања отпадом (наставак стратегије)
1.4.1.1.

Реализација Регионалног
плана управљања отпадом

Локална
самоуправа,
Општине
Колубарског
округа
(потписнице
споразума),
Министарство за
заштиту животне
средине

1.4.2. Програм: Еколошки одрживо депоновање отпада
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1.4.2.1.

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
рециклажног дворишта

Локална
самоуправа

2012.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Канцеларија за
одрживи развој
недовољно
развијених
подручја,
Фонд за заштиту
животне средине

Урађен пројекат

1.4.2.2.

Израда рециклажног
дворишта

Локална
самоуправа ,
ЈКП,
Фонд за заштиту
животне средине

2012.-2013.

5.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Локална
самоуправа,
Фонд за заштиту
животне средине

Изграђено
рециклажно
двориште

1.5. Стратешки циљ : Спречавање поплава у размери елементарних непогода и спречавање уништења имовине грађана
1.5.1. Програм: Регулација речних токова
1.5.1.1.

Регулација речног корита
реке Ловачка

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2011.-2015.

50.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км
регулисаног
речног корита

1.5.1.2.

Наставак регулације речног
корита реке Јадар

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2012.-2021.

515.000.000,00
дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км
регулисаног
речног корита
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1.5.1.3.

Наставак регулације речног
корита реке Остружањке

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2012.-2015.

5.000.000 дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км
регулисаног
речног корита

1.5.1.4.

Регулација тока реке Пецка са
уградњом каскада у циљу
успоравања речног тока

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2012.-2021.

300.000.000,00
дин.
Буџет општине,
Србија воде

Број изграђених
каскада,
Дужина у км
регулисаног
речног корита

1.5.1.5.

Регулација тока реке Туште

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2012.-2013.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км
регулисаног
речног корита

1.5.1.6.

Регулација реке Тамнава

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

2012.-2013.

3.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км
регулисаног
речног корита
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1.5.1.7.

Регулација бујичних потока

Локална
самоуправа,
Србија воде,
ЈКП

Континуирано од
2011.

50.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Србија воде

Дужина у км²
бујичних потока

1.6. Стратешки циљ : Повећање енергетске ефикасности
1.6.1. Програм: Искоришћење био-масе у грејању (брикети)
1.6.1.1.

Израда програма енергетске
ефикасности за подручје
општине Осечина

Локална
самоуправа,
Министарство
рударства и
енергетике,
Министарство за
заштиту животне
средине

2012.-2013.

2.000.000,00 дин.
Урађен програм
Буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине,
Министарство
рударства и
енергетике,
Донатори

1.6.1.2.

Израда студије о
могућностима коришћења
обновљивих извора енергије
на подручју Осечине

Локална
самоуправа,
Министарство
рударства и
енергетике,
Министарство за
заштиту животне
средине

2013.

500.000,00 дин.
Урађена студија
Буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине,
Министарство
рударства и
енергетике,
Донатори
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1.6.1.3.

Израда пројекта у циљу
коришћења био-масе

Локална
самоуправа,
Министарство
рударства и
енергетике,
Привредни
субјекти

2013. – 2014.

800.000,00 дин.
Урађен пројекат
Буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине,
Министарство
рударства и
енергетике,
Донатори

2012.

500.000,00 дин.
Буџет општине,
Фондови ЕУ

1.6.2. Смањење потрошње електричне енергије
1.6.2.1.

Израда пројекта
реконструкције јавне расвете
на територији општине

Локална
самоуправа,
Министарство за
заштиту животне
средине,
ГТЗ

1.7. Стратешки циљ : Стварање квалитетне саобраћајне инфраструктуре
1.7.1. Програм: Изградња путне мреже

106

Урађен пројекат
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1.7.1.1.

Израда Катастра локалних
путева

Локална
самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу

2012.

1.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Канцеларија за
развој
недовољно
развијених
подручја

Урађен Катастар

1.7.1.2.

Локални пут: Горње
Локална
Црниљево – Спомен обележје самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу

2013.

15.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута у км

1.7.1.3.

Локални пут Пецка –
Скадарска црква

2011.

25.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство
економије и
регионалног
развоја,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута у км

Локална
самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу
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1.7.1.4.

Локални пут Бастав –
Тешманов конак

Локална
самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу

2012.

15.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута у км

1.7.1.5.

Локални пут Пољане –
Братачић - Гуњаци

Локална
самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу

2016.

100.000.000,00
дин. Буџет
општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута у км

1.7.1.6.

Асфалтирање путева

Локална
самоуправа,
Министарство за
инфраструктуру,
Дирекција за
изградњу,
Месне заједнице

2012.-2021.

20.000.000,00 дин.
годишње
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси,
Месне заједнице

Дужина пута у км

Дирекција за
изградњу,
Локална
самоуправа,

2012-2016.

100.000.000,00
дин.
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута у км

1.7.1.7.

-

Асфалтирање
општинских локалних
путева

-

Асфалтирање
некатегорисаних путева

Наставак пројекта
Привремена обилазница (+
мост); Пољане (спајање пута
М4 са Р211)
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1.7.1.8.

Реконструкција пута М-4 у
дужини од 1 км кроз центар
Осечине са реконструкцијом
подземних инсталација

Дирекција за
изградњу,
Локална
самоуправа,
Телеком Србија,
Електропривреда
Србије,
ЈП Путеви Србије

2012.-2014.

105.000.000,00
дин.
Буџет општине,
Министарство за
инфраструктуру,
Конкурси

Дужина пута од 1
км

2013.

3.000.000,00 дин.
Министарство за
инфраструктуру,
Донатори
ЈП Путеви Србије

Проширен
друмски мост

2014. -2016.

10.000.000,00 дин.
Донатори
ЈП Путеви Србије

Проширен
друмски мост

1.7.2. Програм: Изградња мостова
1.7.2.1.

Проширење друмског моста
преко реке Јадар у Осечини

1.7.2.2.

Дирекција за
изградњу,
Локална
самоуправа,
ЈП Путеви Србије

Реконструкција друмског
Дирекција за
моста преко реке Остружањке изградњу,
у Осечини
Локална
самоуправа,
ЈП Путеви Србије
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1.7.2.3.

Проширење друмског моста
преко реке Драгодолке

Дирекција за
изградњу,
Локална
самоуправа,
ЈП Путеви Србије

2012.-2013.

3.000.000,00 дин.
Буџет,
Донатори
ЈП Путеви Србије

Проширен
друмски мост

1.7.2.4.

Изградња 2 моста на Р-208 ка
Богданићу

Дирекција за
изградњу,
Локална
самоуправа,
ЈП Путеви Србије

2011.-2012.

15.000.000,00 дин.
Донатори
ЈП Путеви Србије

Изграђена 2
моста на Р-208
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ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ПО ОБЛАСТИМА

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


Мотивисање пољопривредних произвођача за удруживање и оснивање задруга



Изградња и инфраструктурно опремање индустријске зоне



Оснивање Првог српског музеја шљива и уређење етно домаћинства Тешманов конак

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ


Реконструкција поткровног простора (мансарде) школе и претварање у смештајни
простор за потребе Ученичког дома при средњој школи у Осечини



Обезбеђење простора за рад Центра за социјални рад и прилагођавање прилаза
установи инвалидним лицима



Набавка дијагностичке опреме



Реконструкција, адаптација и санација сале у склопу Народне библиотеке у Осечини

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА


Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и секундарне канализационе
мреже – варошица Осечина



Асфалтирање општинских локалних путева



Наставак пројекта Привремена обилазница (+ мост); Пољане (спајање пута М4 са
Р211)
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5. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА И МОНИТОРИНГА

Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Кључни актери морају бити
свесни својих улога и одговорности. Извршна власт због тога мора:
расподелити одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати, и
дефинисати сет индикатора како би се пратио напредак у имплементацији стратегије.
Како би се фаза имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице успешно
реализовала процес стратешког планирања мора укључити и активности на систему
управљања и мониторинга.
Систем управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи,
координирања, руковођења и контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских,
технолошких и природних ресурса.
Имплементација стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих
укључених у процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес
провере и преиспитивања реализује даје одрживост систему управљања и мониторинга,
остварујући различите везе у оквиру и ван организације процеса имплементације.
Процес стратешког планирања је пре свега динамичан процес и финални документи се
посматрају као динамични односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес
планирања је дефинисан као десетогошњи циклус анализе – планирања – програмирања –
имплементације – реализације – праћења – процене – поновне анализе итд... Процес се
комплетно преиспитује на 10 година, односно након 10 година би требало развити нову
стратегију одрживог развоја локалне заједнице. Процес је комплетно приказан на следећем
дијаграму:
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Циклус Стратегије одрживог развоја локалне заједнице

Година 1

Извештај о одрживости
2/3 Стратешки документ са дијаграмима
Локални акциони план
Оцена одрживости

Година 2-3-4

Извештај о одрживости
a.праћење имплементације Локалног акционог плана
б. Једногодишње ажурирање индикатора

Година 5

Извештај о одрживости
a. ажурирање свих индикатора
Локални акциони план

Година 6-7–8-9

Извештај о одрживости
a.праћење имплементације Локалног акционог плана
б. Једногодишње ажурирање индикатора

Година 10

Извештај о одрживости +1
2/3 Стратешки документ са дијаграмима +1
Локални акциони план +1
Оцена одрживости +1

Фаза имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице је заснована на
имплементацији акционог плана, доброј организационој структури и ангажовању
заинтересованих актера. Процес имплементације стратегије одрживог развоја локалне
заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној администрацији.
Основни део организационе структуре представља Координациони тим у који су укључена
разна одељења. Координациони тим је постављен у оквиру локалне администрације тако да
може да координира целокупним системом управљања и мониторинга. Координациони тим
је именован од стране Председника општине/Градоначелника.
Координациони тим је одговоран за интеграцију стратешког документа и локалног акционог
плана, првенствено у смислу:
директне повезаности акционог плана са израдом и актима општинског/градског буџета. За
сваку активност у оквиру акционог плана морају се обезбедити финансијска средства или,
бар, извори финансирања;
директне повезаности са свим општинским/градским оперативним плановима и одељењима.
Стратешки документ и локални акциони план морају у потпуности бити интегрисани са
редовним општинским/градским радним процедурама. Систем управљања треба прецизно
да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих активности и да пружи
прецизно дефинисана овлашћења и одговорности свих начелника одељења/управа за
спровођење тог интегрисаног процеса у разумном временском року (до усвајања наредног
градског/општинског буџета);
интеграције акционог плана и стратешког документа са плановима, пројектима и
активностима свих јавних и приватних институција које су укључене као главни носиоци
имплементације акционог плана (различите институције, органи јавне управе, јавна
комунална предузећа итд). Велики број редовних управљачких активности се одвија у
области урбанистичког сиситема и територијалне организације, а под ингеренцијом
различитих градских/општинских институција и органа. Њихова потпуна укљученост у
имплементацију локалног акционог плана је од виталног значаја за одрживост и развој.
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Систем управљања процесом израде Стратегије одрживог развоја локалне заједнице
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
обавезује Координациони
тим да спроведе
implementaciju

Финансијско
интегрисање са
општинским
буџетом

ВИШЕ-СЕКТОРСКИ КООРДИНАЦИОНИ
ТИМ је одговоран за пуну интеграцију
Стратегије у средства планирања и
управљања

Крос интеграција
са општинским
секторима и
управама

ТЕЛО ЗА РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈЕ
екстерно координира и прати
имплементацију акционог
плана

Техничка
интеграција са
ЈКП, итд

Успешност и статус имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице се
константно прати и процењује путем годишњих циклуса евалуације. Приликом евалуације се
користе индикатори одрживости (односе се на стратешки документ али и на стање
комплетне локалне заједнице) и индикатора учинка (везани су за статус имплементације
локалног акционог плана). Индикатори су основа за потпун систем мониторинга
имплементације стратегије, и представљају основу система управљања. Индикатори
пружају основне информације и сазнања везана за успешност процеса имплементације
стратегије и динамику усаглашавања. Све промене индикатора, и сви резултати годишње
евалуације, су доступни свим грађанима путем извештаја који је једноставан и лак за
читање.
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Анекс 1. Чланови координационог тима и радних група
КООРДИНАТОР СТРАТЕГИЈЕ
Јована Милошевић

ЧЛАНОВИ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ:
1. Љубомир Алексић, заменик председника општине и председник координационог тима
2. Снежана Андрић, Црвени крст Осечина, члан координационог тима
3. Станица Живановић, Општинска управа Осечина, члан координационог тима
4. Жељко Андрић, Општинска управа Осечина, члан координационог тима
5. Нада Недељковић, Дом здравља Осечина, члан координационог тима
6. Надежда Миловановић, ЈКП Осечина, члан координационог тима
7. Бранка Марковић, Национална служба за запошљавање, члан координационог тима
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ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
1. Љубомир Алексић, заменик председника општине Осечина
2. Станица Живановић, ОУ Осечина (Начелник одељења за буџет)
3. Биљана Недељковић, ОУ Осечина (Одељење за пореску администацију)
4. Снежана Милошевић, ОУ Осечина (Начелник одељења за општу управу)
5. Ивана Капетановић, ОУ Осечина (Канцеларија за локално економски развој)
6. Јована Милошевић, ОУ Осечина (Канцеларија за локално економски развој)
7. Драган Чворић, СЗТР „Цане“ Осечина (дипломирани економиста)
8. Славица Стојић, „Подгорина Фрухт“ Осечина (економиста)
9. Славољуб Томић, „Крушик пластика“ Осечина (шеф производње)
10. Златан Павловић, Т.О. „Подгорина“, директор
ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ:
1. Милан Симић, председник СО Осечина
2. Бранка Марковић, Национална служба за запошљавање (саветник)
3. Величко Илић, председник МЗ Пецка
4. Мирослав Глигорић, ОШ „Војвода Мишић“ Пецка (педагог)
5. Слободан Тодорић, ОШ „Војвода Мишић“ (директор)
6. Горан Поповић, Телеком Србија, пословница Осечина
7. Јелена Лазић, Центар за социјални рад (дипломирани социјални радник)
8. Олга Ивановић, Народна библиотека Осечина (в.д. директор)
9. Снежана Радуловић, ДВ „Лане“ Осечина (васпитач)
10. Верица Ерић, ОШ „Браћа Недић“ Осечина (секретар)
11. Снежана Андрић, Црвени крст Осечина (секретар)
12. Милица Драјић, КУД „Крушик пластика“ (председник)
13. Катарина Драјић, студент
14. Душанка Јовановски, Удружење везиља Осечине (председник)
15. Ненад Пантелић, СЦ Осечина (директор)
ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ИНФРАСТРУКТУРУ:
1. Надежда Миловановић, ЈКП Осечина (технолог, шеф за јавну хигијену)
2. Жељко Андрић, ОУ Осечина, еколошки инспектор
3. Душан Вучићевић, канцеларија за рурални развој (координатор)
4. Нада Недељковић, Дом здравља Осечина(патронажна сестра)
5. Душка Андрић, дирекција за изградњу (стучни сарадник)
6. Драган Андрић, ЈКП Осечина (директор)
7. Љупко Миловановић, ОУ Осечина (пољопривредна служба)
ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА И ДИЗАЈН
Милан Петровић
Раде Манојловић
Марко Матић
Александар Панић
ТЕКСТОВЕ ПРИПРЕМИЛИ: Ивана Капетановић и Јована Милошевић
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ОПШТИНА ОСЕЧИНА
2011.
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