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МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
ОДЛИВА СТАНОВНИШТВА У ГОРЊЕМ ЈАДРУ 

 
 

 Скупштина града Лознице је решењем бр. 06-52/13-13-21 од 17. 12. 2013. године 
именовала Радну групу чији је задатак да на основу анализе прикупљених званичних 
података припреми предлог мера  за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру. 
 

 
 
 

Горњи Јадар: територија 
 

 
 Термин Горњи Јадар се уобичајено користи за област која обухвата насељена места 
у горњем току реке Јадар на територији града Лознице. Термин се употребљава за 
неформално означавање регије коју карактеришу углавном јединствене географске, 
рељефне, демографске, економске и друге особине и проблеми, међутим одређивање 
територије регије није било предмет ниједног званичног документа. Тиме се, практично, 
дошло у парадоксалну ситуацију: свако брине о проблемима Горњег Јадра, а нико не зна 
тачно шта је Горњи Јадар. 
 
 За потребе израде Предлога мера за спречавање одлива становништва у Горњем 
Јадру, било је неопходно прецизно дефинисати  подручје и утврдити простор који заузима 
територијална целина Горњи Јадар. При томе су коришћена два критеријума: демографски 
и географски. 
 
 Први, демографски критеријум полази од обухвата деце са одређеног подручја 
системом основног образовања, при чему се, као репери, узимају подручја насеља у 
којима су матичне школе ОШ ''14. Октобар'' Драгинац и ОШ ''Степа Степановић'' 
Текериш, као и подручја насеља у којима се налазе истурена одељења поменутих школа. 
Применом првог критеријума, територија области Горњи Јадар обухвата следећа насељена 
места: Драгинац, Цикоте, Ступница, Јаребице, Велико Село, Текериш, Доња Бадања, 
Горња Бадања, Рибарице, Горња Сипуља и Трбосиље. Мапа 1 на стр. 4 приказује 
територијално одређивање Горњег Јадра применом првог критеријума. 
 
 Други критеријум је целовитост, односно јединство територије и њиме се допуњује 
први критеријум. Применом географског, другог критеријума, подручје Горњег Јадра, 
поред већ наведених, обухвата и насељена места: Брњац, Слатина, Шурице, Симино Брдо, 
Филиповићи, Југовићи, Доња Сипуља и Помијача. На Мапи 2 (стр. 5), тамном бојом 
представљено је дефинисано подручје територијалне целине Горњи Јадар (у даљем тексту: 
ТЦ Горњи Јадар; Горњи Јадар), односно подручје 19 насеља која чине ту територијалну 
целину. 
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Мапа 1: Територијална целина Горњи Јадар - демографски критеријум 
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Мапа 2: Територијална целина Горњи Јадар 
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 Територијална целина Горњи Јадар обухвата 19 насеља укупне површине од  
181,01 km2 - што у укупној површини града Лознице представља удео од 29,6%. 
 
 
 

Табела 1: Површина насеља територијалне целине Горњи Јадар 
 

Ред. 
бр. 

Насеље Површина 
(у km2) 

1. Брњац 7,07 
2. Велико Село 8,81 
3. Горња Бадања 14,44 
4. Горња Сипуља 11,58 
5. Доња Бадања 11,41 
6. Доња Сипуља 12,90 
7. Драгинац 0,13 
8. Јаребице 20,97 
9. Југовићи 3,77 
10. Помијача 6,11 
11. Рибарице 7,76 
12. Симино Брдо 4,97 
13. Слатина 5,69 
14. Ступница 11,88 
15. Текериш 10,30 
16. Трбосиље 15,90 
17. Филиповићи 3,46 
18. Цикоте 20,56 
19. Шурице 3,30 

 
У К У П Н О: 

(удео у укупној површини града Лознице) 
 

 
181,01 
(29,6%) 
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Демографске и друге карактеристике Горњег Јадра 

 
 
 Укупан број становника 19 насеља која сачињавају ТЦ Горњи Јадар, према Попису 
становништва, домаћинстава и станова 2011. године, износи 7221, што представља 9% од 
укупног становништва града Лознице. Густина насељености је 40 становника/km2, што је 
далеко испод густине насељености града (130 становника/km2). Анализирајући 
прикупљене податке, долази се до забрињавајућег закључка да на 30% површине града 
Лознице (толико заузима подручје ТЦ Горњи Јадар) живи свега 9% становника града. 
 
 Међутим, основни демографски проблем ТЦ Горњи Јадар јесте континуирано 
прогресивно смањење броја становника. У односу на Попис становништва из 2002. 
године, у насељима Горњег Јадра забележен је одлив становништва за 19%, а у односу на 
Попис из 1991. године смањење износи читавих 31%. Наведено, практично, значи да је у 
периоду од 20 година број становника овог подручја смањен за трећину. Такође, у истом 
периоду проценат учешћа становништва ТЦ Горњи Јадар у укупном броју становништва 
Лознице се смањује. 
 
 Кретање броја становника у ТЦ Горњи Јадар приказано је на страни 8 у Табели 2. 
 
 Неповољан демографски показатељ јесте и старосна структура становништва 
Горњег Јадра (Табела 3, стр. 9). Малолетна лица представљају мање од 18% становништва 
подручја, док лица старија од 60 година чине једну трећину, односно 31%. Просечна 
старост у насељима Горњег Јадра креће се у распону од 41,3 године у Брњцу до 55,9 
година у Помијачи. Поређења ради, просечна старост становника града Лознице је 41,6 
година. 
 
 У полној структури становништва Горњег Јадра (Табела 4, стр. 10) доминирају 
мушкарци (3745 или 52%) у односу на жене (3476 или 48%), а, са популационог аспекта, 
то, такође, није повољан показатељ. Томе нарочито доприноси податак да жене у 
фертилном добу (15-49 година), којих има 1306, представљају 37,6% женске популације, 
односно свега 18% укупног становништва. 
 
 Упоредо са смањењем броја становника, у насељима Горњег Јадра смањивао се и 
број домаћинстава. У периоду од 20 година (1991 - 2011.), укупан број домаћинстава је са 
3012 сведен на 2555, односно, у овом периоду, у насељима Горњег Јадра нестало је 457 
домаћинстава. Истовремено, и просечан број чланова домаћинства се смањивао: 3,5 
чланова било је у домаћинству Горњег Јадра 1991. године; 3,1 према Попису 
становништва из 2002. године; а свега 2,8 чланова по домаћинству је забележено 2011. 
године. 
 
 У 19 насеља Горњег Јадра, према Попису становништва, домаћинстава и станова 
2011. године, настањено је 2501 станова, а 265 станова је трајно напуштено. 
 
 Преглед броја домаћинстава и станова налази се у Табели 5. 
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Табела 2: Кретање броја становника у насељима територијалне целине Горњи Јадар 

у периоду 1991-2011. године 
 
 

Ред. 
бр. 

Насеље Број 
становника  

- попис 1991. -

Број 
становника  

- попис 2002. -

Број 
становника  

- попис 2011. -

Индекс 
2011/2002 

Индекс 
2011/1991 

1. Брњац 773 631 532 84 69 
2. Велико Село 577 466 418 90 72 
3. Горња Бадања 688 598 461 77 67 
4. Горња Сипуља 339 250 179 72 53 
5. Доња Бадања 670 510 384 75 57 
6. Доња Сипуља 320 244 176 72 55 
7. Драгинац 324 324 146 45 45 
8. Јаребице 1 507 1 324 1 173 89 78 
9. Југовићи 201 168 124 74 62 

10. Помијача 261 201 128 64 49 
11. Рибарице 456 407 337 83 74 
12. Симино Брдо 277 244 223 91 81 
13. Слатина 287 214 151 71 53 
14. Ступница 1 159 941 891 95 77 
15. Текериш 424 370 286 77 67 
16. Трбосиље 413 352 317 90 77 
17. Филиповићи 207 177 131 74 63 
18. Цикоте 1 319 1 173 948 81 72 
19. Шурице 317 281 216 77 68 

 
У К У П Н О: 
(учешће у ук. 

броју становника 
општине/града Лознице) 

 
10 519 
(12%) 

 
8 875 
(10%) 

 
7 221 
(9%) 

 
81 

 
69 
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Табела 3: Старосна структура становништва територијалне целине Горњи Јадар 

 
 
 

Старосна група и број становника 
 

Укупно Просечна 
старост 

Насеље 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 и 
више 

  

Брњац 
 

31 24 32 29 33 38 36 24 41 35 45 43 25 27 23 26 14 6 532 41,3 

Велико 
Село 

12 13 29 33 22 17 16 21 24 34 26 40 28 21 19 31 21 11 418 46,2 

Горња 
Бадања 

4 19 27 29 16 18 20 29 31 38 29 44 26 28 31 38 24 10 461 48,5 

Горња 
Сипуља 

5 8 8 8 10 5 8 6 9 14 14 23 14 15 12 12 7 1 179 48,0 

Доња 
Бадања 

10 21 17 8 8 16 18 18 19 19 29 48 38 20 29 38 20 8 384 50,9 

Доња 
Сипуља 

2 7 8 6 3 8 4 10 7 13 17 21 11 8 10 23 12 6 176 52,9 

Драгинац 
 

7 7 5 15 5 7 7 8 8 13 9 17 5 7 9 11 5 1 146 44,1 

Јаребице 
 

47 49 53 61 79 65 59 71 72 98 97 94 76 49 75 69 42 17 1173 44,6 

Југовићи 
 

1 5 3 7 8 3 2 9 9 15 6 7 7 10 11 15 6 - 124 50,5 

Помијача 
 

2 2 2 6 3 5 3 2 10 11 13 6 10 11 14 15 10 3 128 55,9 

Рибарице 
 

12 22 15 30 23 16 12 18 29 32 20 23 22 14 22 17 9 1 337 41,8 

Симино 
Брдо 

7 3 12 19 11 10 11 17 14 22 18 12 12 15 17 14 7 2 223 45,3 

Слатина 
 

2 6 13 4 6 3 5 12 7 10 8 16 14 9 13 11 10 2 151 49,7 

Ступница 
 

35 45 34 54 48 64 61 45 51 59 62 77 67 51 45 51 31 11 891 44,2 

Текериш 
 

9 7 14 18 5 6 6 14 12 13 18 23 26 24 32 26 26 7 286 53,4 

Трбосиље 
 

21 23 11 23 21 16 12 26 14 23 18 23 16 18 18 18 13 3 317 41,9 

Филиповићи 
 

- 2 8 4 5 3 5 7 9 13 6 14 11 13 16 11 3 1 131 52,2 

Цикоте 
 

39 33 24 67 58 50 45 62 57 69 86 96 73 74 38 34 32 11 948 44,9 

Шурице 
 

1 5 13 14 20 5 9 16 20 14 13 22 20 15 11 7 8 3 216 45,9 

 
УКУПНО: 

 

 
247 
(3%) 

 
301 
(4%) 

 
328 
(5%) 

 
435 
(6%) 

 
384 
(5%) 

 
355 
(5%) 

 
339 
(5%) 

 
415 
(6%) 

 
443 
(6%) 

 
545 
(8%) 

 
534 
(7%) 

 
649 
(9%) 

 
501 
(7%) 

 
429 
(6%) 

 
445 
(6%) 

 
467 
(7%) 

 
300 
(4%) 

 
104 
(1%) 

 
7221 

 

41,6 
просек 
града 
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Табела 4: Полна структура становништва територијалне целине Горњи Јадар 

 
Ред. 
бр. 

Насеље Мушкарци Жене Број становника 
(2011.)  

1. Брњац 290 242 532 
2. Велико Село 196 222 418 
3. Горња Бадања 241 220 461 
4. Горња Сипуља 92 87 179 
5. Доња Бадања 200 184 384 
6. Доња Сипуља 96 80 176 
7. Драгинац 61 85 146 
8. Јаребице 597 576 1 173 
9. Југовићи 63 61 124 
10. Помијача 66 62 128 
11. Рибарице 187 150 337 
12. Симино Брдо 122 101 223 
13. Слатина 75 76 151 
14. Ступница 479 412 891 
15. Текериш 145 141 286 
16. Трбосиље 169 148 317 
17. Филиповићи 73 58 131 
18. Цикоте 485 463 948 
19. Шурице 108 108 216 

 
У К У П Н О: 

 
3 745 

 
3 476 

 
7 221 

 
Табела 5: Преглед броја домаћинстава и станова у Горњем Јадру 

 
Ред. 
бр. 

Насеље Број дома-
ћинстава 
(1991.) 

Број дома-
ћинстава  
(2002.) 

Број дома-
ћинстава  
(2011.) 

Број 
настањених 

станова (2011.) 

Број 
ненастањених 
станова (2011.) 

1. Брњац 209 178 177 173 3
2. Велико Село 184 154 154 148 9
3. Горња Бадања 219 203 173 170 24
4. Горња Сипуља 108 88 64 63 11
5. Доња Бадања 197 182 152 134 65
6. Доња Сипуља 105 97 75 75 8
7. Драгинац 102 100 52 52 2
8. Јаребице 397 392 391 389 61
9. Југовићи 55 51 43 43 2

10. Помијача 78 67 55 55 1
11. Рибарице 117 123 104 104 6
12. Симино Брдо 83 81 84 84 11
13. Слатина 84 78 68 67 2
14. Ступница 296 285 275 272 7
15. Текериш 158 156 126 126 9
16. Трбосиље 117 108 101 98 -
17. Филиповићи 62 56 49 49 -
18. Цикоте 362 398 339 327 43
19. Шурице 79 91 73 72 1

 
У К У П Н О: 

 
3012 

 
2888 

 
2555 

 
2501 

 
265 
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 На основу података предочених у овом поглављу и анализе истих, долази се до 
неспорног закључка да основни демографски проблем у насељима Горњег Јадра јесте 
депопулација. Ову појаву, која се дефинише као смањење броја становника одређеног 
подручја, у замршеној узрочно-последичној спирали, карактеришу: тешка економска 
ситуација, низак ниво животног стандарда, исељавање фертилног и радно способног 
становништва, поремећаји у старосној и у полној структури становништва, смањење 
природног прираштаја (до негативног природног прираштаја) - које ће се интензивирати 
услед процеса старења села, проблем ''продужене адолесценције'', смањење броја ученика 
у основним школама, додатно отежавање економске ситуације (као последица неповољне 
старосне структуре у комбинацији са радно-интензивном пољопривредном производњом) 
и др. 
 
 Депопулацију као најзначајнији и најутицајнији проблем у насељима Горњег Јадра 
препознала је и Скупштина града Лознице доношењем решења о именовању Радне групе 
чији је задатак да предложи мере за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру. 
 
 Поред демографских проблема, у насељима Горњег Јадра постоје и други фактори 
који су или узрок или последица значајног исељавања становништва овог подручја. Ти 
фактори се могу сврстати у три основне групе: 
 

1. економски проблеми: велика незапосленост, низак ниво укупних примања 
домаћинства, доминација радно-интензивне пољопривредне производње у 
структури економске активности, висок рацио зависности, 

2. инфраструктурни и комунални проблеми: слабо развијена мрежа путева и 
недовољно одржавање постојећих путева, нерегулисани и слабо прочишћени 
водотоци, нерегулисано водоснабдевање и недостатак канализације, неквалитетно 
снабдевање електричном енергијом, недовољна покривеност телефонском и 
интернет мрежом, необухваћеност зоном изношења смећа и постојање дивљих 
депонија, неадекватан (недовољно фреквентан) јавни превоз, непостојање уличног 
осветљења и други, 

3. проблем ниског друштвеног стандарда: слаба заступљеност социјалних сервиса, 
лоша информисаност, стања сеоских школа и амбуланти, руинираност сеоских 
места окупљања (домови културе, задружни домови), недостатак игралишта за 
децу, непостојање културних садржаја итд. 

 
 
 

Проблем депопулације на подручју града Лознице 
 

 Укупан број становника града Лознице је, у периоду између два узастопна пописа 
становништва (2002 - 2011. година), смањен за 8,2%, односно у 54 лозничка насеља је 
2002. године живело 86 413 становника, а 2011. године - 79 327 становника. Овом 
смањењу је у одређеној мери допринела измена методологије пописа, али већи проблем 
представља реално смањење броја становника услед исељавања, смањења природног 
прираштаја и сл. Најизраженије смањење броја становника, претходно идентификовано 
као проблем депопулације, забележен је у насељима Горњег Јадра. 
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 На подручју 19 насеља Горњег Јадра број становника смањен је за 31% у периоду 
од 20 година (1991 - 2011. година), а оволики или већи проценат смањења у истом периоду 
забележен је у још  четири сеоска насеља на подручју града Лознице: Горња Борина 
(смањење за 39%), Милина (52%), Трбушница (52%) и Чокешина (33%). Смањење 
укупног броја становника од 19% и више (колико износи смањење популације Горњег 
Јадра у периоду од 2002. до 2011. године) забележено је и у шест насеља која не припадају 
овој регији: Бања Ковиљача (смањење од 19% за 10 година), Брезјак (31%), Горња Борина 
(26%), Доњи Добрић (19%), Милина (20%) и Трбушница (21%) - при чему је Бања 
Ковиљача градско насеље. 
 
 У претходном делу истичу се три чињенице: 
 

1. укупан број становника града Лознице се смањује, 
2. депопулација, као најизраженије смањење броја становника, карактеристично је за 

19 насеља Горњег Јадра и 
3. квантитативна обележја депопулације постоје и у неколико других лозничких 

насеља која не припадају Горњем Јадру, 
 
па, због тога, мере које је потребно предузети у циљу спречавања одлива становништва из 
Горњег Јадра, а о којима ће бити речи у наредном поглављу, требало би применити на 
свако насељено место на подручју Лознице које има демографске особине насеља Горњег 
Јадра. 
 
 
 
 

Мере за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру 
 
 

 Полазећи од задатка који је решењем утврдила Скупштина града Лознице, Радна 
група за израду предлога мера за спречавање одлива становништва из Горњег Јадра 
предлаже следеће три групе мера: 
 

1. израда извештаја о реализацији стратешког документа, 
2. анализа постојећег стања и 
3. израда стратешког документа популационе политике. 

 
1. Извештај о реализацији Програма за ревитализацију села 

 
 У циљу подизања нивоа привредне активности и олакшавања услова 
привређивања, као и подизања нивоа животног и друштвеног стандарда, Лозница је, у 
оквиру својих надлежности града, донела неколико стратешких докумената. Са аспекта 
задатка радне групе, као најзначајнији од поменутих докумената издваја се Програм за 
ревитализацију села на територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 
3/2011).  
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  Квалитет и обим предузетих мера, које су предвиђене стратешким документима, 
имали су и имају виталан значај и за подручје Горњег Јадра. Због тога, неопходно је да 
носиоци стратешких и оперативних активности из поменутог документа сачине Извештај 
о планираним, предузетим и реализованим мерама из Програма за ревитализацију села на 
територији града Лознице и њиховим ефектима. 
 
 

2. Анализа постојећег стања 
 

 Анализа и реално сагледавање постојећег социо-економског и демографског стања, 
као и сагледавање потенцијала, на подручју Горњег Јадра требало би да представља основ 
за израду, али и саставни део, стратешког документа популационе политике. Да би се 
квалитетно припремио такав документ, неопходно је урадити анализу која би се заснивала 
на: 

 претходно поменутом Извештају о планираним, предузетим и реализованим 
мерама из Програма за ревитализацију села на територији града Лознице са 
посебним освртом на ефекте предузетих мера на подручје Горњег Јадра,  

 анализи демографских показатеља Горњег Јадра (која се налази у документу Радне 
групе), 

 анализи података прикупљених у Попису пољопривреде 2012. године, 
 ангажовању стручних људи који се баве демографским и проблемима руралног 

развоја и 
 активном укључивању популације Горњег Јадра у процес утврђивања сопствених 

проблема и изналажење начина за њихово отклањање. 
 
 

3. Израда стратешког документа популационе политике 
 

 Израда стратешког документа популационе политике, у оквиру надлежности града 
Лознице, са акцентом на подручје насеља Горњег Јадра и других насеља са територије 
града Лознице која имају слична демографска обележја, намеће се као неминовност. Ову 
тезу потврђују следеће чињенице: 
 

 постојање реалног ризика да негативни демографски показатељи буду 
ограничавајући фактор укупног економског раста и развоја (депопулација села и 
пауперизација градских насеља), 

 интензивирање проблема депопулације (рапидно смањење броја становника у 
насељима Горњег Јадра и у неколицини других лозничких насеља), 

 препознавање проблема депопулације од стране Скупштине града Лознице 
(решење о именовању Радне групе чији је задатак да на основу анализе 
прикупљених званичних података припреми предлог мера  за спречавање одлива 
становништва у Горњем Јадру). 
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 Основни циљеви градског стратешког документа популационе политике усмереног 
ка, пре свега, насељима Горњег Јадра и сличним, требало би да буду: 
 

1. задржавање постојећег становништва у насељима захваћеним депопулацијом, 
2. повећање броја становника кроз пораст наталитета и природног прираштаја и 
3. повећање броја становника кроз редистрибуцију становништва. 

 
 Обележја стратешког документа популационе политике била би: 
 

 формирање радног тела за израду стратешког документа, уз ангажовање доказаних 
стручњака у области демографије и одрживог економског развоја, 

 заснованост на подстицајним мерама популационе политике, 
 територијално диференцирана популациона политика, 
 оптимално комбиновање и међусобно преплитање мера различитих развојних 

политика (популационе, аграрне, економске, комуналне и др.), 
 прецизно утврђивање мера које ће бити предузете, као и квантитативно утврђивање 

очекиваних ефеката тих мера, њихових носилаца, рокова, али и одговорности за 
њихово спровођење, 

 стратешка усклађеност са буџетским могућностима града. 
 
 

3.1 Мере популационе политике 
 

 Подстицајне мере популационе политике које би представљале основ будућег 
стратешког документа, у синхронизму са другим мерама, у првој фази би морале да буду 
селективно усмерене - уз позитивну дискриминацију лозничких насеља у којима је 
смањење броја становника најизраженије. Поједине од тих мера требало би да буду: 

 пронаталитетне мере - стимулисање рађања: родитељски додатак за свако 
новорођено дете, финансијска подршка за лечење стерилитета, прогресивна 
финансијска подршка за свако наредно рођено дете, обезбеђивање одређеног 
износа личних примања за породиље током трудноће и након порођаја; 

 финансијска и друга помоћ породици: регресирање трошкова боравка деце у 
предшколској установи, регресирање трошкова превоза ученика, регресирање 
трошкова исхране ученика у школама, стипендије за ученике и студенте, 
усклађивање рада и родитељства; 

 едукација: организовање саветовалишта за репродуктивно здравље младих, 
организовање трибина и медијских кампања са циљем упознавања са значајем 
породице и демографског развоја итд. 

 
 

3.2 Мере аграрне политике 
  
 Мере аграрне политике морају да буду усклађене са Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 85/14). Ове мере, такође селективне и подстицајније за подручје 
Горњег Јадра, имале би за циљ мотивисање останка на селу и бављења пољопривредом, 
кроз обезбеђивање стабилног дохотка и сигурности запослених у пољопривреди. 
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  Најзначајније мере из сфере аграрне политике, које ће бити адекватно 
систематизоване у стратешком документу, су: 

 организовање теренских стручних служби за приближавање информација о 
правима и обавезама пољопривредних произвоћача самим пољопривредницима; 

 инвестиције у земљишне ресурсе: наводњавање, комасација, арондација; 
 инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава - за модернизацију 

опреме, механизације и објеката; 
 инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа; 
 финансирање дела трошкова одржавања залиха; 
 омогућавање приступа тржишту кредита; 
 подршка јачању произвођачких асоцијација, подршка оснивању задруга; 
 организовано упознавање са увођењем нових производних система - кроз 

организовање радионица, трибина за пољопривредне произвођаче и др. 
 
 

3.3 Мере политике руралног развоја 
 

 У тесној вези са мерама аграрне политике којима се обезбеђује стабилност и раст 
пољопривредне производње, а у циљу демографске и економске експанзије 
депопулацијом захваћених насеља, стоје мере одрживог руралног развоја: 

 диверсификација економских активности на селу: подршка новим активностима на 
пољопривредним газдинствима (пружање нових производа и услуга на 
пољопривредном газдинству), развој сеоског туризма (улагањем у објекте за 
смештај, угоститељство и рекреацију); 

 диверсификација и осталих економских активности (не само оних уз 
пољопривреду) у сеоским насељима, као што су прерађивачки капацитети, 
занатство и др; 

 очување руралног амбијента, природних лепота, пејсажа и екосистема; 
 промоција културних и историјских вредности руралних подручја; 
 промоција сеоских насеља као места за живот, боравак, одмор и рекреацију итд. 

 
 

3.4 Остале мере 
 

 Поред наведених, стратешки документ би обухватио и друге мере које резултују 
поправљањем животног и друштвеног стандарда у насељима угроженим смањењем броја 
становника и, у првој фази, задржавањем становника на подручју Горњег Јадра и других 
насеља. При томе се, пре свега, мисли на следеће мере: 

 доступност комуналних услуга у руралним насељима: увођење система водовода 
(а, касније, и канализације) у ова подручја, квалитетно снабдевање електричном 
енергијом, проширење зоне изношења смећа и чишћење дивљих депонија, 
доступност јавног превоза, адекватно одржавање улица и путева, обезбеђивање 
јавног осветљења; 

 развој путне и телекомуникационе инфраструктуре; 
 оснивање стамбеног фонда преко кога би се извршила куповина напуштених 

сеоских кућа од стране града и продаја истих заинтересованим лицима по 
повољним ценама; 

 подршка развоју система адекватног социјалног осигурања (здравствено, пензијско 
и инвалидско осигурање) пољопривредника и многе друге мере. 
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Закључак Радне групе 
 
 Чланови Радне групе за израду предлога мера за спречавање одлива становништва 
у Горњем Јадру су, на основу прикупљених званичних података, утврдили најважније 
проблеме на подручју Горњег Јадра. Уочени проблеми се могу сврстати у следеће 
области: (1) забрињавајући демографски показатељи и трендови, (2) економски проблеми, 
(3) инфраструктурни и комунални проблеми и (4) низак ниво друштвеног стандарда. 
 Нагло смањење броја становника у насељима Горњег Јадра је, у овом документу 
Радне групе, препознато као депопулација и промовисано је као највећи проблем и 
ограничавајучи фактор свеукупног раста и развоја подручја. (Поред тога, проблем 
депопулације је уочен и у неколико других насеља града Лознице.) Истицање 
демографског испред других проблема Горњег Јадра је и у складу са Решењем Скупштине 
града Лознице о именовању Радне групе (''...спречавање одлива становништва...''). 
 Уз постојање реалног ризика да негативни демографски показатељи буду 
ограничавајући фактор укупног економског раста и развоја (депопулација села и 
пауперизација градских насеља), Радна група основано ставља популациону политику у 
први план и предлаже три основне мере: 

1. прибављање Извештаја о планираним, предузетим и реализованим мерама из 
Програма за ревитализацију села на територији града Лознице и њиховим ефектима 
- што је неопходно урадити пре предузимања друге мере, 

2. анализа постојећег стања (уз активно укључивање популације Горњег Јадра у 
процес утврђивања сопствених проблема и изналажење начина за њихово 
отклањање) - што је неопходно урадити пре приступања трећој мери и 

3. израда стратешког документа популационе политике (Стратегија демографског 
развоја или сл.), уз:  

 задужење Одељења за  локални економски развој и Радне групе за израду предлога 
мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру, уз ангажовање 
стручњака из одређених области (демографије, одрживог економског развоја и др.), 

 заснивање документа на подстицајним мерама популационе политике, 
 територијално диференцирану популациону политику, 
 оптимално комбиновање и међусобно преплитање мера различитих развојних 

политика (популационе, аграрне, економске, комуналне и др.), 
 прецизно утврђивање мера које ће бити предузете, као и квантитативно утврђивање 

очекиваних ефеката тих мера, њихових носилаца, рокова, али и одговорности за 
њихово спровођење, 

 стратешку усклађеност са буџетским могућностима града и са осталим изворима 
финансирања (фондови Европске Уније, буџет Републике Србије, финансирања 
јавно-приватног партнерства, донаторска средства и други извори у складу са 
законом). 

 
 

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОДЛИВА 
СТАНОВНИШТВА У ГОРЊЕМ ЈАДРУ 


