Лајковац

Општина Лајковац се налази у Западној Србији, у средњем делу колубарске долине, на
44° и 30’ северне географске ширине и 20° и 15’ источне географске дужине.
Територијално припада Колубарском округу, заједно са општинама Ваљево, Мионица,
Уб, љиг и Осечина, а граничи се са Лазаревцем, Ваљевом, Убом, Мионицом и љигом.
Лајковац је смештен у непосредној близини Ибарске магистрале којом је од главног
града Београда удаљен 69 километара, а од седишта округа Ваљева 27 километара.
Због близине важних саобраћајница, повезан је врло фрекфентним путним саобраћајем
са Београдом, чачком,Ваљевом, шапцем, Лозницом и другим градовима. Налази се на
траси будуће Јадранске магистрале. Као чувено железничко место, представља једну од
важнијих станица на прузи Београд-Бар.
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Општина Лајковац заузима површину од 186 квкм, са 19 насељених места – варош
Лајковац, Јабучје, Врачевић, село Лајковац, Бајевац, Рубибреза, Пепељевац, ћелије,
Боговађа, Ратковац, Придворица, Непричава, Степање, Словац, Мали Борак, Стрмово,
Доњи Лајковац, Скобаљ, Маркова Црква. Седиште општине је у Лајковцу. Према попису
из 2002. године, у општини живи 17062 становника, од чега је у вароши Лајковац око
4000.
Лајковац се налази на надморској висини од 122 метра, у равничарско-брежуљкастом
крају. Има пријатну умерено-континенталну климу. У непосредној близини су ваздушне
бање – Дивчибаре (45 км), висораван на планини Маљен, и Рајац (30км), испод
Сувобора.
Природне геоморфолошке и климатске погодности овог краја условиле су његово рано и
трајно насељавање. У долинама река Колубара и љиг насеља су основана по њиховом
ободу или по пространим алувијалним терасама заталасалог залеђа колубарског горја.
Простор који сада заузима Лајковац насељен је крајем 18. и почетком 19. века из
Полимља, Потарја и Старог Влаха.
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Лајковац у бројкама. Радно способно становништво према попису из 2002. г. је 10599.
Укупно запослених има 3395, од чега 2218 ради у РБ ‘’Колубара’’. Народни доходак по
становнику је 73229 динара. Пољопривредна површина је 13891 хектар, а површина под
шумом 2991 хектар. Укупна дужина путева је 196 километара. Број телефонских
претплатника је 4520. Број становника на једног лекара је 1214.

Празник општине. Општина Лајковац има свој Празник, то је 16. септембар, дан када је
1908. године први воз прошао кроз Лајковац.
Слава града. Градска слава је Огњена Марија која је увек 30. јула. Обележава се
свечаном литургијом, литијом градским улицама и резањем славског колача у Скупштини
општине.
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Сателитски снимак:
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