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  ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 
 

 ЕУ Европска Унија 
 ЈКП Јавно предузеће  
 МСП Мала и средња предузећа 
 MCПП Мала и средња предузећа и предузетници 
 НСЗ Национална служба за запошљавање 
 НВО Невладина организација 
 PBILD Peacebuilding and Inclusive Local Development 
 USAID Агенција за међународни развој САД 
 МХЕ Мале хидроелектране 
 ЕПС Електро привреда Србије 
 УН Уједињене нације 
 СУБНОР Савез удружења бораца Народноослободилачког рата 
 UCI Union Cycliste Internationale 
 ПБД Планинарско бициклистичко друштво 
 ЕАР Европска агенција за реконструкцију 
 ППРС Просторни план републике Србије 
 ЗЖС Заштита животне средине 
 РУЈП Републичка управа јавних прихода 

 
 

 
 
 
 
ПРЕАМБУЛА 

                   Општина Црна Трава предузима значајне кораке у планирању сопственог одрживог 
развоја у складу са постојећим законским оквирима и савременим европским и 
светским токовима.Општина Црна Трава се определила, да у процесу планирања 
локалног одрживог развоја, уважи документа како са националног нивоа, тако и 
европског нивоа. Стратегија одрживог развоја општине Црна Трава уважава циљеве 
Стратегије одрживог развоја ЕУ, Лисабонске стратегије и Нове Лисабонске стратегије, 
као и Миленијумске циљеве донете од стране ЕУ. За Републику Србију национални 
стратешки документ у овој области је Стратегија одрживог развоја,1 која дефинише 
одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и 
синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки 
и институционални) на свим нивоима. У Стратегији се потенцира израда модела који на 
квалитетан начин задовољава друштвено-економске потребе и интересе грађана/ки, а 
истовремено уклања или знатно смањује утицаје који прете или штете здравој животној 
средини и природним ресурсима.  

               Политика једнаких могућности и у оквиру ње стварање предуслова за усклађивање 
личног, породичног и професионалног живота један од циљева Европске Уније. 
Општина Црна Трава посвећена је изградњи друштва које брине о будућности 

                                                
 
1 www.odrzivi-razvoj.gov.rs  
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грађана/ки. Посебно се стара о поштовању родних и мањинских права. Тиме доприноси 
реализацији политика једнаких могућности. 

   Стратегија одрживог развоја општине Црна Трава за период 2013. до 2018. године 
урађена је кроз пројект ,,Ревизија/израда стратегије локалног развоја општине Црна 
Трава са фокусом на родна и мањинска права“.  Овај Пројект се реализује у оквиру 
Заједничког програма УН Одржање мира и инклузивни локални развој (PBILD) кроз 
другу компоненту програма PBILD „Јавне службе“, а преко процеса ревизије/израде 
локалних стратегија развоја са фокусом на родна и мањинска права у  8 општина 
Јабланичког и Пчињског округа. Изради Стратегије одрживог развоја општине Црна 
Трава за период 2013. до 2018. године приступило се систематски и у партнерству са 
Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа и другим локалним актерима. Основ 
за израду Стратегије су постојећа стратешко планска документа које имплементира 
Општина. Да би се стекли и други неопходни предуслови за израду Стратегије 
Општина је донела Решење о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине 
Црна Трава 2013-2018. и о образовању радне групе за израду нацрта Стратегије 
одрживог развоја општине Црна Трава.    

На седници од 25.02.2013.г. Скупштина општине Црна Трава усвојила је Стратегију, 
чиме је она постала и њен званични документ.                  

 

  Пројектни тим 
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ПОРУКА  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 
Поштованe суграђанке и суграђани,  
Пред Вама је програмски документ општине Црна Трава «Стратешки план 

општине Црна Трава» којим су одређени основни правци  развоја наше општине у 
наредних пет година. Рађен је у оквиру Заједничког програма УН Одржање мира и 
инклузивни локални развој (PBILD) кроз другу компоненту програма PBILD „Јавне 
службе“, а преко процеса ревизије/израде локалних стратегија развоја са фокусом на 
родна и мањинска права у  8 општина Јабланичког и Пчињског округа PBILD.   

Стратешки план општине Црна Трава одражава реалне тежње, намере и правце 
активности које локална самоуправа намерава да остварује наредних година како би се 
побољшао животни стандард становника/ца Црне Траве, покренуо процес заустављања 
миграције, отвориле песпективе младима, а Црна Трава  постала просперитетна и 
пожељна за живљење.  

Документ се ослања на постојеће и потенцијалне ресурсе, као и на компаративне 
предности којима наша општина располаже, а који могу допринети њеном бржем 
развоју. Њиме су утврђени приоритети у решавању стратешких питања која ће бити 
предмет пажње у наредном периоду. Свесни смо њихове сложености и проблема који 
нас очекују у њиховом решавању, али верујемо да удруженим снагама Црнотраваца  и у 
сарадњи са бројним институцијама можемо учинити помаке у правцу побољшања 
квалитета живљења на овим просторима.  

Утврђивањем реалне и одрживе стратегије створени су предуслови за добијање 
веће финансијске подршке Владе Републике Србије, Европске Уније, као и других 
инвеститора и донатора. Такође, отварају се веће могућности за учешће у програмима 
развоја региона коме наша локална заједница припада. 

У процесу израде стратешког плана, радна група је идентификовала 4 најважнија 
стратешка циља, чијом се реализацијом остварује визија и мисија општине Црна Трава: 

1. Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански развој 
инфраструктуре и услуга, 

2. Јачање локалног економског развоја ослањањем на природне  потенцијале, 
3. Задржавање и привлачење креативних стручних кадрова,  
4. Афирмисање општине као еколошке оазе 
Свеобухватна, координисана и правовремена имплементација ових стратешких 

циљева биће приоритет свих нас.  

Стога позивамо све Црнотравце како оне који живе на теритиорији општине тако 
и оне који свој печалбарски хлеб зарађују широм Србије да удружимо снаге и нашу 
Црну Траву учинимо бољом и лепшом на понос прецима  и радост потомцима. 

Председник општине Црна Трава   
Славољуб Благојевић 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 
 
 1.1  Административни и географски положај 
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У административном смислу, општина 
Црна Трава, граничи се са неколико 
општина и суседном државом Бугарском. 
Суседне општине су: Бабушница, 
Власотинце, Лесковац, Владичин Хан и 
Сурдулица. Овакво планинско окружење 
учинило је да општина Црна Трава, осим 
што је простирањем у пограничној зони 
знатно периферно ситуирана, буде и 
природно изолована од осталог дела Србије. 
Општина Црна Трава се налази на 
југоистоку Србије у горњем и средњем делу 
слива реке Власине на удаљености 66 км од 
Лесковца као седишта Јабланичког округа. 
Суседне општине су јој Бабушница, 
Власотинце, Лесковац, Владичин Хан и 
Сурдулица. 
Црна Трава се налази на 220 22' 41" северне 
географске дужине и 420 45' 07" источне 
географске ширине. 
Обухвата територију од 312 км2 на којој 
према попису из 2011. године живи 1.663  
становника/ца у 25 насеља. Међу њима је 
838 мушкараца и 825 жена.  
Према густини насељености спада у групу 
најређе насељених општина у Србији (5 
становника/ца на 1 км2).   

Насеља су уситњена, расута и збијеног 
типа. Половина насеља има мање од 
100 становника/ца. Највеће сеоска 
насеља Градска (257), Преслап (158), 
Дарковце (91), Криви Дел (126) и 
Златанце (88). 
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Географски положај је чини 
саобраћајно изолованом у односу 
на главне саобраћајне коридоре. 
Једина значајнија комуникација је 
друмска веза (пут р–122) са 
Лесковцем, средиштем округа, 
преко Власотинца и Владичиним 
Ханом преко Сурдулице са којим 
се повезује са путем Београд–
Скопље (м-10). Регионална мрежа 
путева је слаба и нема у 
потпуности асфалтну подлогу. 
Ради се о регионалним путевима 
Црна Трава – Предејане (р – 240) и 
регионални пут Састав Река- 
Стрезимировци. Подручје 
општине је веома лоше 
саобраћајно повезано са 
окружењем. Постоји 19 локалних 
путева укупне дужине 100,5 км, од 
којих је само 3 км асфалтирано. 

 
1.2  Конфигурација терена   
(рељеф и гео-морфолошке карактеристике терена)  
Црна Трава је планинска општина. Доминира планински рељеф кога сачињава 
широка планинска област оивичена Грделичком клисуром, долином Јужне Мораве, 
обронцима Суве Планине, границом са суседном Бугарском, планином Вардеником и 
Власинским језером. Суседне општине су јој: Бабушница, Власотинце, Лесковац, 
Владичин Хан и Сурдулица. У рељефу се истиче развијена мрежа речних  долина у 
горњем току реке Власине. 
Општина Црна Трава планинског је карактера. Стога је планински рељеф у њој 
доминантан. Чине га планине: Чемерник (1.638 м), Острозуб (1.546 м), Тумба (1.377 
м), Плана (највиши врх Вртоп 1.721 м), Орловац (1.707 м) и висораван Црне Траве са 
надморском висином од 1.000 до 1.200 метара. 
На теренима општине Црна Трава постоји велики број минералних сировина, на 
којима се често запажају остаци старих рударских радова. Најважније појаве 
минералних сировина у овом подручју су следеће: Магнетит. Јавља се упрскан у 
стенама Власинског комплекса, и то претежно у источним и централним  деловима 
општине. Граница компактне руде и околних шкриљаца није јасно изражена, већ се 
карактерише постепеним прелазима, и често је представљена инпрегнацијама 
магнетита. 
Шљачишта: Садржаја корисних метала (Пб, Зн, Фе, Ау, Аг, Пд, Цд, Цр, Цр, и тд.) као 
и других својстава (топитељ, дренажни грађевински материјал и тд.) може се 
очекивати у оквиру старих шљачишта. Многа шљачишта, могу се наћи дуж читавог 
горњег и средњег тока реке Власине, дуж целог тока Рупљанске реке, као и дуж 
мањих потока у широј околини Црне Траве. 
Олово и цинк: Јављају се око Црвеног Брега источно од Предејана. У овом делу се 
јављају нешто веће појаве у којима су вршени и истражни радови.  
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Азбест: Јавља се на левој обали Чемернице у атару засеока Вељковци. Појаве су 
везане за серпинтините Прочовалца. Дужина влакна азбеста местимично износи и до 
5 цм, али су резерве минималне. 
Талк: Појаве талка везане су за серпентините Прочовалца и јужно од села Млачишта 
(Боровик). Јављају се у виду мањих неправилних или издужених маса везаних за 
руптуре у серпентинитима. 
Амфиболит:  Граде низ мањих конкордантних тела у лептинолитима и гнајсевима. 
Једно од локалитета је и ,,Добро Поље“ где су амфиболити по минералном саставу 
епидот-амфиболити и епидот-амфиболитски шкриљци и као такви су погодни за 
експлоатацију. 
Метадијабази: Представљају продукте метаморфозе дијабаза. Највећи број појава 
наведене стене констатован је у источном делу од варошице Црна Трава, као и 
северно од варошице (Бучја).  
У мањој мери нарочито у Власинском делу општине експлоатише се камен за 
локалне потребе, и то углавном у хлоритским шкриљцима са добро израженом 
фолијацијом. 

 
1.3  Климатске карактеристике општине 
 
Климатске карактеристике су типично суб планинске и планинске, са кратким и 
свежим летима и дугим и снежним зимама. Оваква клима карактерише се и нижим 
атмосферским притиском у односу на висински ниже регионе. 
Надморска висина средишта општине је 896м (мин 346м / маx 1721м). Просечна 
максимална температура износи 160 Ц, а просечна минимална 20 Ц. Зиме су хладне и 
дуге, а лета кратка са максималном температуром до 320Ц. То климу чини 
планинском, која само у нижим пределима има субпланински карактер. Годишње 
падавине су у просеку око 800мм/м2. Учесталост мразних дана током године је 137,5 
дана, а трајање вегетационог периода је од 12. априла до 31. октобра, са средњом 
температуром ваздуха од 12,30Ц. 

 
1.4  Педолошке карактеристике и водотокови 
 
На већем делу општине Црна Трава налазе се седименти српско – македонске масе 
која има релативно једноставан хидрогеолошки склоп. На северној половини појаса 
подину пропусних хоризоната чине кристаласти шкриљци, а водоносне средине су 
представљене песковима и грубозрним наносом реке Власине. За разлику од северне 
површине општине, шкриљави стенски компекси, веома су богати питким подземним 
водама и чине главнину терена на југу, истоку и централном делу. Такви терени 
одликују се учесталим појављивањем извора обичне воде што је посебно 
карактеристично за Власинску висораван. 
Хидролошка структура и особине подручја општине Црна Трава указују да постоје 
значајни ресурси воде које  као добро од општег значаја треба посебно заштити, а 
онда могуће експлоатисати. На основу досадашњих геолошких и хидрогеолошких 
истраживања на подручју Црне Траве, установљено је да постоје 150 извора и врела 
на надморској висини од 800 до 1500 метара, који због неправилног газдовања 
квалитетном шумом и комплексних процеса, постепено губе издашност. Због свог 
планинског окружења и мањка индустријских загађивача Власина се рачуна у једну 
од најчистијих река Србије. 
На територији општине је регистровано постојање лежишта металних и неметалних 
рудних сировина. Од металних руда присутне су следеће руде: олово, цинк, сребро, 
злато, а од неметалних: кварц и метадијабаза. 
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У рељефу се истиче развијена мрежа речних долина у горњем току реке Власине, које 
нису дубље усечене. Воденопропусна подлога је утицала на формирање  веома густе 
речне мреже. Најзначајнији водоток је река Васина са притокама Чемерницом, 
Преслапском, Каланском и Грацком реком. Кроз територију општине протичу још и 
Тегошничка и Рупљанска река. Изузетно чиста и квалитетна вода, велики уздужни 
пад и бурни протицајни режими су значајна основа за експлоатацију  ове воде за пиће 
али и за мини хидроелектране, гајење риба (пастрмских рибњака), туризма итд. 

 
1.5  Флора и фауна 
 
Постојећи природни ресурси представљају солидну основу могућег будућег 
туристичког развоја. Издвајају се следећи морфолошки, хидролошки, фауна и др. 
природни ресурси.  
Од постојећих природних ресурса могу се издвојити пољопривредно земљиште, 
шуме, водени потенцијал и минералне сировине.  Највећи део територије општине је 
покривен киселим, смеђим и подзоластим земљиштем. Преко 15.000 хектара је 
пољопривредно земљиште, од чега су  1.783 хектара оранице и баште, 347 хектара 
воћњаци а остатак (преко 13.000 хектара) чине природни пашњаци.  Шумско 
земљиште обухвата око 47% територије општине (14.651 хектара). У дрвној маси 
домира буква (98%). Укупна дрвна маса шума у државној својини износи преко 
1.200.000 м3 а годишњи прираст се процењује на око 30.000 м3. 
Подручје општине је богато самониклим лековитим биљем, дивљим воћем и 
шумским плодовима и то представља значајан развојни потенцијал ове општине. 

 
1.6   Заштићена природна добра 
 
На подручју општине постоји заштићени природни резерват ,,Качар – Зеленичје“ 
3.165 хектара. Овај заштићени простор представља први у Србији који је стављен под 
заштиту 1948. године. 
Строги природни резерват ,,Зеленичје“ (део К.О. Острозуб, површине 21,3 хектара) – 
I степен заштите, природно налазште биљне врсте зеленичета или ловорвишње 
(Прунус лауроцерасус) на планини Острозуб, на месту званом ,,Качар-Зеленичје“. 
Решењем СО Црна Трава бр. 1381/320 од 24.12.1971. године овај простор је стављен 
под заштиту. Забрањено је предузимање радњи и активности које би измениле његов 
изглед. 
Поред овог резервата заштићен је и предео изузетних одлика ,,Власина“ (део К.О. 
Црна Трава, површине 512,8 хектара) - природно добро је од изузетног значаја, 
односно заштићено природно добро I категорије. Одликује се лепотом предела 
власинске висоравни и непотопљених делова некадашње власинске тресаве, 
разноврсним биљним и животињским светом, а посебно ретким и ендемичним 
врстама дивље флоре и њиховим стаништима. Уредбом о заштити Предела изузетних 
одлика ,,Власина“ („Сл. гласник ПЦ“, бр. 30/06) прописане су мере и режими заштите 
овог природног добра. 
На простору Црне Траве заштићене су и биљне врсте: 
- хајдучка опута (дапхне мезереум), којој је станиште на планинским подручјима 
лишћарских и четинарских шума Чемерника, Стрешера и Осртозуба;  
- ловорасти јеремичак (дапхне лауреола) у брдским буковим шумама.  
Животињске врсте које су заштићене на подручју плана су:  
- текунуца (цителлус цителлус), на просторима Чемерника и високопланинским 
пашњацима.  
- риђи шумски мрав чији су мравињаци заштићени у свим шумама.  
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- око десет врста слепих мишева, као веома корисни у биолошкој борби против 
штеточина у пољопривреди и шумарству. 
Споменици културе на територији општине који су евидентирани и уживају 
предходну заштиту су следећи:  
- Старо сеоско гробље у махали Радовинци код Црне Траве, са остацима старе цркве 
и надгробним споменицима црнотравским мајсторима  
- Црква Св. Николе (XVII век), у Црној Трави,  
- Локалитет манастира Св. Никола источно од махале Дрндари (археолошко 
налазиште), 
- Локалитет Кула код махале Тесково -(археолошко налазиште).  
Други сакрални објекти: Црква на месту званом Црквиште, Гробница на Станикином 
Крсту, Цркве у Кривом делу, Кални, Добром пољу, Црква Св. Ђорђе у Броду, Црква у 
селу Рупље, Црква у месту Гарно Гаре - Ћеремида, Бели манастир из XIV-XV века у 
месту Мали врх, Споменици из I светског рата:  
- Споменик погинулим ратницима 1912-1918, место Црна Трава, 
- Споменик ратнику код Крмштенке, место Видићеви,  
- Споменик на месту Чобанац,  
- Споменик ратницима у Добром Пољу. 

 
 1.7. Кратак историјат општине  

 
   По црнотравском летопису из V века пре нове ере, у Црној Трави била су настањена 
илирска племена. У II веку пре нове ере, ову област су насељавали стари Римљани. 
Основни разлог њиховог настањивања области Црне Траве су изузетно богата 
налазишта злата и гвоздене руде. Поред злата, изнад данашње махале Пудине и реке 
Градашнице експлоатисана је специјална глина која је служила за топљење руде. Ова 
глина употребљавала се у свим топионицама црнотравско-власинског подручја и шире, 
како за време Римљана тако и касније.   

          У цивилизацијском смислу, смена је почела Великом сеобом Словена. Будући да 
је ток сеобе ишао у три правца, правац којим су се кретали Јужни Словени зауставио се 
у доњем току реке Дунав. Племе Јужних Словена које је насељавало пределе између 
Ибра, Западне Мораве, Таре и Пиве носило је име Срби. Племе Срби је једино које је 
понело своје изворно име из прапостојбине. У IX и X веку област Црна Трава била је 
делимично насељен крај, покривен шумама.   
          Свој културни и духовни процват црнотравско-власинско подручје доживљава за 
време владавине краља Милутина (1282-1321), када су Црна Трава, власинско подручје 
и већи део Јужне Србије први пут ушли у састав Српске државе. Након пада Смедерева, 
па све до ослобођења јужне Србије, више од 400 година, овај крај је робовао под 
Турцима. У том периоду Црна Трава, због миграције избеглица, доживљава и свој 
демографски процват. Насељавале су је избегла лица са Косова, Метохије, Рашке, 
Копаоника и Македоније. Становништво се у почетку досељавало добровољно, а 
касније бежало од турске најезде и зулума. Срби, под Арсенијем III Чарнојевићем, 
1690. године, а касније и под Арсенијем IV Шакабендом, склањају се у планине 
црнотравског краја.   

          За време султана Сулејмана, Црна Трава и околна насеља имала су посебан 
третман и олакшице. Манастир у Црној Трави био је метох тадашњег највећег 
православног храма у свету, Свете Софије. Црном Травом нису управљали Турци јер је 
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била вакуфска земља. Због таквог статуса, Турци у Црној Трави нису смели да се 
задржавају. Село Црна Трава појављује се у турском попису из 1528. године. Налазило 
се на левој обали Јужне Мораве, код ,,Црнотравског извора“.   

          Као једна од значајних делатности, која се јавила као последица миграција и 
насељавања црнотравске области, јесте рударство. Дошли су рудари са копаоничког и 
рудничког вилајета. Доласком у рударску област, свако ко би се прихватио рударења у 
неком од самокова, није подлегао никаквом закону и ранијем прогону. Ослобађањем 
Србије након Првог српског устанка, трећина Црнотраваца иселила се у Крагујевац и 
околину. Године 1878, ослобађањем дела јужне Србије, ослобођене су Црна Трава и 
Власина. Тада се значајан број Црнотраваца и Власинаца  иселио у Топлицу и Пусту 
Реку. Дело Феликса Каница (Аустрија) ,,Србија, земља и становништво“ из 1994. 
године, на најбољи начин приказује менталитет Црнотраваца, наводећи: ,,Углавном су 
као најбољи важили колонисти из Власине, а посебно 30 црнотравских породица које 
су се, поред 27 врањанских породица, населиле у Бресанчицу. Досељеници су стигли са 
много новца и стоке, сами саградили своје куће, брзо се аклиматизовали у равници и 
држали су много до морала својих жена.“ Од ослобођења од Турака до Другог светског 
рата, територија општине Црна Трава није се значајно мењала. Међутим, после Другог 
светског рата примећује се значајан културни, интелектуални, духовни преображај и 
прогрес целокупног црнотравског краја.   
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Први цртеж Црне Траве из средњег века 

 
 
1.8  Општи подаци о становништву 

 
     Општина Црна Трава обухвата територију од 312 км2 на којој према попису из 
2011. године живи 1.663 становника у 25 насеља. Према густини насељености спада 
у групу најређе насељених општина у Србији (5 становника на 1 км2).  Насеља су 
уситњена, расута и збијеног типа. Половина насеља има мање од 100 становника. 
Највећа сеоска насеља су Градска (257), Преслап (158), Дарковце (91), Криви Дел 
(126) и Златанце (88). Интезитет исељавања и смањење становника сеоских насеља 
(који чине преко 2/3 укупног становништва) је врло изражен и могуће је у блиској 
будућности очекивати гашења читавих насеља, поготово у пограничном појасу. 
Основна демографска карактеристика становништва општине Црна Трава је убрзано 
демографско пражњење и миграциони процеси на подручју целе територије, како 
сеоских насеља, тако и седишта општине. Тај тренд илуструје чињеница да је у 
периоду од 1948 до 2011. године број становника смањен 5,3 пута. 
Према попису становништва из 2011. године на простору општине живи 1.663 
становника или 5 становника на 1 км2. То је најмања густина насељености на 
подручју Републике. У односу на попис из 2002. године број становника је смањен за 
900  или 35%, при чему је женско становништво смањено за 37%  а мушко за 33%. 
Број домаћинства према попису из 2011. године (797) се је смањио у односу на попис 
из 2002. године (1144) за 347 или 30,33%. 
 Полна структура становништва има следеће карактеристике: учешће жена (према 
попису из 2011. године) износи 49,6%, и у односу на попис 2002. године смањено је 
за 1,2%. Мушко становништво по попису из 2011. године износи 50,3% и повећано је 
у односу на попис из 2002. године за 1,1%. Старосна структура становништва знатно 
је погоршана. 
 Према попису из 2011. године број становника од 0 до 9 година износи 66 (3,96%), 
од 10 до 19 година 103 (6,19%), од 20 до 29 година 128 (7,7%), од 30 до 39 година 126 
(7,58%), од 40 до 49 година 209 (12,57%), од 50 до 59 година 296 (17,8%) и преко 60 
година 735 (33,25%) од укупног броја становника. Број радно-активног становништва 
учествује са 57,66% у укупној популацији. Овај контигент становништва је 
побољшао своју позицију у односу на попис из 2002. године (повећао се за 20%). 
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Учешће омладине  (15 до 30 година) по попису из 2011. године износи 11,72%. У 
односу на попис 2002. године овај контигент становништва је смањен за 40%. 
Учешће жена у фертилној доби по пописи из 2011. године износи  9,86%. Број 
избеглих и расељених лица са других подручја, а смештених у Црној Трави износи 
20. У Црној Трави је веома неповољна образовна и квалификациона структура: 
велики број становника има само основно образовање и над-просечан  је број 
неписмених.  

 
Табела № 1:  Становништво према старосним групама и полу, 2010─2011. године 

Становништво према старосним групама и полу, 2010─2011. 
  
  2010*   2011** 
број Женско Мушко   Женск

о 
Мушк

о 
Деца узраста до 9 година  - -   39 27 

Деца узраста од 10─19 година  - -   45 58 

Становништво 15─24 година старости  22 35   57 75 

Деца (0─19 година) - -   115 85 

Млади (15─29 година) 68 105   82 113 

Радни контингент становништва 
(15─64 година) 

348 437  410 549 

Укупан број становника 788 763   828 838 

Извор: РЗС ─ Витална статистика       

* процена средином године 
**према попису становништва 2011. 
године 

      

 
 
1.9  Локална самоуправа 
 
Органи локалне самоуправе- Организациона структура општине Црна Трава 
 
I Скупштина општине 
II  Председник Општине 
III  Општинско веће   
IV  Општинска управа 
 
Скупштина општине је представнички орган који врши основне  функције локалне 
власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.  Скупштину чине одборници, 
који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем. Скупштину општине чини 
19 одборника/ца, од тога је седам (7) жена. Од укупног састава скупштине  30% чине 
жене. За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине, 
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Скупштина образује стална радна тела, а по потреби се  образују  привремена радна 
тела. Стална радна тела Скупштине су савети, комисије и одбори. Скупштина општине 
Црна Трава је 16. децембра 2010. године донела решење о образовању Савета за родну 
равноправност који има ца циљ да: 
 

- Прави утврђивање, оснаживање и афирмацију равноправности полова, 

- Даје мишљење о предлозима пописа и одлука које доноси скупштина, 

 Предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује 
политика једнаких могућности на нивоу општине, 

- Разматра усклађеност важећих, као и предлога Нацрта нових закона из области 
са Међународном конвенцијом и факторима о људским правима жена, 
мањинских група (националне мањине, избегла и расељена лица, лица са 
инвалидитетом, жене у сеоским срединама, млади и друге маргинализоване 
групе), 

 Предлаже доношење Локалног плана акције за родну равноправност, 
успостављање одговарајуће институционалне, финансијске и стручне праксе, 
укључујући и добру вољу и позитивну меру свих релевантних субјеката у 
Локалној заједници, 

 Предлаже успостављање родно сензитивног буџета, 

 Предлаже успостављање јединствене базе података са родно осетљивом 
статистиком на нивоу општине. 

Савет за родну равноправност ради на: 

- Повећању учешћа жена (маргинализованих група) у процесима одлучивања и 
остваривања равноправности полова у општини Црна Трава, 

- Побољшању економског положаја жена у остваривању родне равноправности у 
образовању, 

- Побољшању здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој 
политици (сарадња са службом за здравствену заштиту жене и деце у Дому 
здравља, у циљу унапређења и општег здравља жена, 

- Промоцији родне равноправности у средствима јавног информисања.  

Савет за родну равноправност је од дана формирања израдио Локални акциони план за 
побољшање положаја жена, одржао 10 састанка на којима су изложени проблеми 
дошколавања жена, превентивне здравствене заштите, помоћи  женама  које су без 
новчаних средстава. 

 
Општинска јавна предузећа: 

1. Јавно предузеће за КУТ ,,Вилин Луг“ Црна Трава 

Општинске јавне установе и организације: 
1. Установа за културу и библиотекарство 
2. Предшколска установа ,,Младост“ 

3. Техничка школа са домом ученика ,,Милентије Поповић“ 
4. Основна школа ,,Александар Стојановић“ 
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Председник општине је извршни орган. Бира се из редова одборника/ца, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника/ца 
Скупштине општине. 
 
Општинско веће је орган који броји девет (9) чланова/ица које бира Скупштина 
општине и 2 члана по функцији, од тога су две (2) жене. Седницом Општинског већа 
председава председник општине. Општинско веће своје послове обавља у складу са 
важећим законским прописима и Статутом општине Црна Трава.   
 
Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са 
Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине 
Црна Трава. У Општинској управи образована су следећа одељења: 

1. Одељење за општу управу и скупштинске послове, 
2. Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, 

приватно предузетништво и финансије, 
3. Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и 

имовинско- правне послове. 
 
У Општинској управи образована је и Служба за скупштинске послове. Органи 
Општинске управе смештени су у згради Скупштине општине Црна Трава,  ул. 
Милентија Поповића 61. Просторије Општинске управе простиру се на 2 спрата. Ту је 
сала у којој се одржавају седнице Скупштине општине са око 120 места. 
 

Схема 1. – Организациона шема општинске управе 
 

 
 
Општинском управом као јединственим органом руководи начелник општинске управе. 
Начелника општинске управе поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет 
година. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе доноси 
начелник уз сагласност општинског већа. Општинска управа у складу са Законом о 
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локалној самоуправи припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина 
општине и председник општине, извршава одлуке и друге акте скупштине општине и 
председника општине, решава у управном поступку у првом степену о правима и 
дужностима грађана/ки, предузећа, установа и других организација из изворног 
делокруга општине, обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и 
других општих аката скупштине општине, обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине и обавља стручне и 
друге послове које утврди скупштина општине и председник општине. У општинској 
управи тренутно је запослено двадесет три (23) лица, од тога једанаест (11) жена. 
 
Буџет општине 
 
Основни циљеви буџета општине за 2013. годину су  побољшање животног стандарда 
грађана/ки, развој привреде и запошљавање, стварање повољне климе за привлачење 
инвестиција, изградња инфраструктуре, развој пољопривреде и села, наставак успешне 
и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.  
У току процеса припреме буџета локална самоуправа позива све грађане/ке да узму 
активно учешће у буџетском процесу кроз давање сугестија, мишљења, коментара и 
предлога у вези са конкретним буџетским ставкама. Ради што транспарентнијег рада 
општинске управе, на сајту се објављују планови буџета, као и његова извршења са 
свим приходима и расходима. 
 

Табела № 2:  – Преглед прихода општине Црна Трава 
Година Укупан приход 

(РСД) 
Укупан приход по главни 

становника/ца 
(РСД) 

2007. 49.117.000,00 19.163,00 
2008. 50.244.000,00 19,603,00 
2009. 45.912.000,00 17.913,00 
2010. 57.775.000,00 22.542,00 
2011 59.735.000,00 35.920,00 

 
Интернет презентација 
Општина Црна Трава има своју званичну Интернет презентацију на адреси: 
www.opstinacrnatrava.org.rs. На њој се могу наћи основни подаци о самој општини, 
локалној самоуправи, туризму, образовању, јавним предузећима и уставновама као и о 
култури и привреди. На самој интернет страници могу се преузети релевантни 
документи, фотографије, а омогућен је и контакт путем електронске поште са 
надлежнима у Општини. 
 
 
2. ИНДИКАТОРИ (економски развој, становништво, образовање, квалитет 
живота и заштита животне средине)  
 
Сви селектовани индикатори, дати су у посебном прилогу на крају ове Стратегије. Као 
збирни исказ свих индикатора економског развоја, становништва, образовања и 
квалитета живота, као и стања животне средине могу се донети значајни закључци и 
могућности које следе из истих. Из приложених података може се приметити да: 
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 Према Уредби  о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2011. годину („Службени гласник РС“, број 69/2011), 
општина Црна Трава припада групи IV нивоа развијености, односно групи 
девастираних општина. 

 Нето број нових предузећа је негативан, односно сваке године се више 
привредних субјеката угаси него што се отвори нових. Привреду општине Црна 
Трава карактерише неразвијеност која се огледа у малом друштвеном производу, 
ниском стандарду, ниској запослености и веома малим инвестиционим 
активностима упркос постојећим потенцијалима. 

 Највећи локацијски коефицијент запошљавања има грађевинска 
индустрија/делатност и услужне делатности. Друга делатност у којој општина 
бележи значајано повећање регистованих комерцијалних пољопривредних 
газдинстава је пољопривреда. 

 Општина Црна Трава припада категорији руралних општина, чија густина 
насељености је 5 становника/ца/km2 

 Општину Црна Трава, као и већину општина Републике Србије карактерише пад 
укупног броја становника/ца у периоду 2002-2011. године  износи 35,11%. 
Генерално посматрано  изразит је тренд пада броја становника/ца што је 
последица миграционих кретања и негативног природног прираштаја. 

 Општина Црна Трава има проценат 70% становништва са средњом стручном 
спремом  и вишом школом мањим од  републичког. Проценат становника/ца са 
високом школом је значајно мањи од републичког просека.  

 Општина Црна Трава је посвећена родним и мањинским правима.  Општина 
спроводи активности на подизању свести жена о равноправности полова о 
учешћу у јавном и политичком животу, родних и мањинских права. 
Заступљеност жена у локалном парламенту (скупштини) је  30%. Акциони план 
за родну равноправност је донет 2012.године. 

 Општина Црна Трава на својој територији има регионалне (91 км) и  општинске 
(100,5 км) путеве.  

 Удео домаћинстава са сигурним  приступом води  за пиће (95%). Велики број 
сеоских насеља, домаћинстава у општини Црна Трава, има организован систем 
водоснабдевања (свака месна заједница има своју мрежу водоснадбевања). 

 Квалитет површинских вода у општини Црна Трава је задовољавајући. 
Континуираним мерењима за 2009, 2010 и 2011.  годину регистровано је да 
квалитет вода одговара I класи квалитета површинских вода. 

 У Републици Србији 6,14% територије земље чине заштићене области, што је 
значајно испод светског просека. Међутим, проценат заштићених површина у 
општини Црна Трава износи 21,3 хектара строги природни резерват 
,,Зеленичије“, који има први степен заштите и предео изузетних одлика 
,,Власина“ који има други степен заштите а површина је 512,08 хектара.  

 Одлагање отпада врши се код Регионалног центра за селекцију комуналног 
чврстог отпада Рециклажни центар-Лесковац  (центар за селекцију, 
компостиште, санитарна депонија и трансфер центар).  Посао сакупљања отпада, 
одвожења и депоновања  је у надлежности компаније PWW (Porr Werner & 
Weber) из Лесковца.   Организованим сакупљањем отпада су обухваћене 
заједнице у којима живи преко 25% становништва општине. Сакупљање се не 
врши из удаљенијих и разуђених сеоских заједница у којима живи 75% 
становништва општине.  Општина чак не располаже ни подацима који се односе 
на количину отпада који завршава без икаквог управљања али се претпоставља 
да су то количине од око 10 тона годишње. 
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 Изузев хидро енергије, општина Црна Трава не користи ниједан други 
обновљиви извор енергије. 

У циљу подизања нивоа економског раста и развоја општине и смањења миграције 
становништва у друге, развијеније општине/регионе, потребно је додатно 
запошљавање и јачање дохотка по глави становника. Општина Црна Трава мора да 
уложи велике напоре за подстицање развоја предузетништва, посебно да подстиче 
развој женског предузетништва. Општина Црна Трава, уколико планира да заустави 
и/или успори неповољне демографске тенденције, треба да ради на подизању нивоа 
економског раста и развоја, али и побољшању образовне структуре и квалитета живота 
становника/ца, и то: 

 Повећање доступности високог образовања  кроз  стипендирање и сл.,  
 Перманентно образовање радне снаге (кроз програме преквалификације, 

доквалификације и сл.), као и на успостављању система подизања вештина 
радне снаге. Ово је потребно спровести у  сарадњи са средњим стручним 
школама, организацијама и програмима неформалног образовања, и 
републичким институцијама (нпр.Национална служба за запошљавање), 

 Изградња  нових и побољшање квалитета постојећих путева, нарочито локалних, 
 Даље унапређење водоснабдевања становништва, 
 Развој културе и спорта, 
 Едукација становништва о различитим аспектима исхране, хигијене, и др.и рад 

на подизању капацитета примарне здравствене заштите.  
У циљу заштите животне средине очито да се пред општином Црна Трава налазе 
следећи изазови: 

 Одржавање квалитета површинских вода у општини Црна Трава кроз 
изградњу адекватне инфраструктурне мреже за прераду вода, 

 Покретање иницијатива за израду докумената за заштиту одређених 
природних целина које су идентификоване у просторном плану општине, 

 Идентификација релевантних података и одговарајућих процедура за њихово 
прикупљање, како би се дефинисао одговарајући локални модел потрошње 
енергије у циљу прецизне дефиниције и имплементације локалне политике за 
енергетску ефикасност и уштеду енергије, 

 Стварање услова за експлоатацију обновљивих извора енергије које поседује 
општина. Овде се пре свега мисли на хидро и еолски потенцијал.  
 

На основу запажања која директно следе из селектованих индикатора, и анализа које 
ће се спровести у наставку, уследиће и приоритети и циљеви одрживог развоја 
општине Црна Трава. 
 
 
3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

             3.1  Опис тренутне ситуације 
 
3.1.1  Економија 
 
     У свим доступним програмским документима који третирају локални економски 
развој, развојна позиција општине Црна Трава се оцењује као неповољна.  
Са становишта привредног развоја, уз уважавање критеријума који се користе код 
оцене развијености,  општина је увршћена у ред најнеразвијених у Србији. Република је 
у више наврата из подстицајних средстава подржавала развојне програме општине. 
Након 80-тих година, из републичких средстава је изграђено више индустријских 
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погона који се нису потврдили као реална основа за економски развој, већ су 
првенствено били у функцији задржавања потенцијалних миграната са ових простора. 
То су индустријски погони ПЈ ,,Јумко” у Преслапу, ПЈ Холдихг компаније ,,Симпо” у 
Црној Трави и погон ,,Леминд” такође у Црној Трави. Од оснивања, па до данас ни 
један од ових погона није опстао на тржишту и није задржао почетни број запослених. 
И након више покушаја оживљавања њихово економско стање се 2000. године 
погоршало. Два погона су изван функције, број радника је знатно смањен и по правилу 
су на неплаћеном одсуству. Погон Јумко у Преслапу је приватизован и пренамењен у 
фабрику воде ,,Преслап“ д.о.о. 
     Током последњих неколико година почиње се развијати предузетништво ослоњено 
на компаративне предности ових простора. Изграђено је више рибњака,  део 
грађевинске оперативе је покренут, отворено је низ трговачких, занатских и 
угоститељскоих радњи у приватном власништву (преко 300 радњи). Тренутна 
структура предузетништва у општини Црна Трава дата је у табели 3. 

Табела № 3:   Предузећа носиоци привреде у општини 
Назив предузећа Власиничка 

структура 
Број запослених 

ОЗЗ „Балкан“ задружно 6 
Симпо РЈ „Симби“ Црна Трава друштвено 11 
ДОО „Јубаинвест“ Црна Трава приватно 15 
ХУП „Европа“ Сурдулица друштвено 4 
ЈП „Србија шуме“ државно 12 
ЈП ЕПС Техничка јединица 
Црна Трава 

државно 5 

ЈПКУТ „Вилин Луг“ јавно 5 
ГДП „Банковић“ Црна Трава приватно 92 
“Хидро-тан“ д.о.о. Београд приватно 17 
„Црна Трава градња“ д.о.о. 
Београд 

приватно  17 

„Црнотравац“ д.о.о. Црна Трава приватно  4 
„Нови Црнотравац“ д.о.о. Црна 
Трава 

приватно  7 

„Преслап“ д.о.о. Београд приватно  4 
УКУПНО  199 

 
 
Пољопривреда је екстензивна и ограничена на задовољавање потреба домаћинстава.  
Нема кооперативних односа. По последњим подацима број регистрованих 
пољопривредних домаћинстава износи 155. Број жена власница пољопривредних 
домаћинстава износи 15%. Ратарство и сточарство су гране пољопривреде које 
доминирају.  Бројно стање говеда и оваца приказано је у табели 4., за период од 
последњих 30 година. Опремљеност пољопривредних газдинстава неопходном 
механизацијом је лоша.  

 
Табела № 4:   Бројно стање говеда у општини 

Говеда Овце Број на 100 ха Година  
Укупно Женска 

приплодна 
грла 

Укупно Женска 
приплодна 

грла 

Говеда / 
обрадиве 
површине 

Овце/пољопри-
вредне 

површине  
1975 5595 3307 6020 3488 57 35 



                 
                                                                                                 Стратешки план општине  

Црна Трава 
Страна 20 

 

20 
 

1976 4806 3391 6394 4276 48 37 
1977 4648 3278 5493 4164 47 31 
1978 4617 3066 4884 3343 47 28 
1979 4869 3109 1131 2187 49 18 
1980 4301 2844 2336 1762 43 13 
1981 3858 2699 1913 1389 39 11 
1982 3967 2631 1638 1206 40 9 
1983 3566 2600 1935 1399 38 11 
1984 3533 2559 2806 1810 41 17 
1985 3697 2470 2620 1813 25 16 
1986 3280 2556 3118 2438 39 20 
1987 3501 2408 3143 2422 42 20 
1988 3062 2305 2094 1648 37 13 
1989 3129 2107 3675 2742 32 23 
1999 1818 - 1421 - - - 
2000 1741 - 1583 - - - 
2001 1577 - 1364 - - - 
2002 834 - 864 - - - 
2005 630 - 1315 - - - 
2006-
2012 

150 - 2000 - - - 

 
Капацитети из области туризма су скромни и недовољно искоришћени. На подручју 
општине постоји један хостел, „Вилин луг“ са свега 34 лежаја. Број ноћења је изузетно 
низак и искоришћење капацитета је занемарљиво.  Мрежа продајних објеката  трговине 
на мало и снадбевање становништва основним животним намирницама је 
задовољавајућа. Структура производног занатства је неповољна, преовладавају 
грађевинске услуге, а недовољно су заступљене услуге за потребе домаћинства.  
 
3.1.2  Економски развој 
 
 Остваривање динамичнијег развоја и изласка из круга неразвијенијих, брже 
укључивање у развојне токове првенствено ће зависити од могућности за економски 
развој општине. 
 
Степен приватизованости на подручју општине је тек у зачетку и може се оценити као 
незадовољавајући. Матична предузећа као власници ових погона налазе се ван седишта 
општине и следе своје интересе, а истовремено запослени и општинске структуре 
немају реалног утицаја на убрзавање и усмеравање ових процеса. Спор процес 
приватизације индустријских погона у Црној Трави има озбиљне негативне последице 
на локални економски развој, јер се њихова привредна активност гаси, затварају се 
радна места за чије поновно активирање је немогуће обезбедити инвестициона 
средства.  Са становишта успешности издвајају се приватна као успешнија која 
остварују добит, док друштвена послују са губитком, отпуштају раднике и нередовно 
исплаћују зараде.  
 
Све ово указује на узану економску базу општине, која не може да буде добра основа за 
бржи економски напредак. Недостатак кадрова одређене струке и недостатак 
подстицајних финансијских средстава за развој материјалне основе су основни 
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ограничавајући фактори. Непостојање одговарајућег маркетиншког концепта је такође 
значајно ограничење.  Све ово доводи до повећања незапослености, што за последицу 
има даље интезивирање процеса демографског пражњења простора. 
 
Степен развијености пољопривредне производње је незадовољавајући, посебно у 
односу на могућности за развој сточарства, ратарских култура и за производњу 
јагодичастог воћа. Учешће пољопривредне производње у друштвеном производу 
општине је ниска, а посебно је врло ниска тржишност ове производње. Туристичка 
потрошња може бити иницирајући фактор формирањем додатног тржишта за пласман 
пољопривредних производа (меса, млека и млечних производа, рибе, поврћа, воћа).  
 
Основне економске правце развоја треба тражити у бољем коришћењу природних 
ресурса, оснивању нових капацитета на бази локалних сировина са акцентом на мале 
производне и прерађивачке погоне, развоју пољопривредне производње (пре свега 
специфичних врста органске производње и мини фарми ситне и крупне стоке) и развоју 
туризма као значајног сектора равоја локалне економије.  
 
Од великог значаја у будућем периоду биће и регионална (Центар за развој Јабланичког 
и Пчињског региона) и међудржавна сарадња (Суседски програм), као и коришћење 
средстава донаторских организација и повољних услова (кредита) које дају 
министарства, а пре свега за пољопривреду и сеоски туризам. 
 
Основна ограничења у локалном економском развоју представљају недовољни људски 
ресурси, инфраструктурна неопремљености и недостатак финансијских средстава за 
реализацију пројеката, као и неповољна законска регулатива за мале и неразвијене 
општине. 
 
3.1.3  Институције 
 
     Лоши социјално економски услови допринели су у великој мери и лошем стању 
социјалне инфраструктуре у општини. Транзиција и политичка нестабилност, прелазни 
период у законодавству, као и буџетско финансирање из средстава Министарстава 
одражавају се пре свега на лоше стање објеката и неадекватну техничку опремљеност 
свих институција. Само ентузијазам и оптимизам запослених у њима помаже 
одржавању квалитета услуга.  
 
С обзиром на негативне демографске податке, у области образовања и предшколског 
васпитања неопходна је рационализација школске мреже, модернизација наставних 
садржаја и средстава, стална едукација кадрова и прилагођавање наставних планова 
потребама општине.  
 
Све институције културе на територији општине налазе се у веома тешкој ситуацији и 
нису у функцији или се одржавају минималним средствима. Ретке културне 
манифестације организују се у сали библиотеке, а не постоје готово никакви садржаји 
који би обогатили културни живот становништва а пре свега младих. 
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Решавање овог изазова умногоме ће одредити даљи развој општине, јер демографско 
пражњење, пре свега миграција млађе популације сигурно ће зависити од обезбеђивања 
услова за нормалан живот становништва на свим нивоима.  
 
У том смислу треба предвидети и бољу расподелу буџетских средстава за културна 
дешавања, спортска удружења, културно-уметничка друштва и удружења и клубове 
који окупљају становништво а пре свега младе. 
 
У области здравствене заштите, највећи проблем представља застарела опрема и 
објекти који нису на нивоу који захтевају стандарди здравствене заштите, као и 
недостатак стручног кадра. У лошем стању је и возни парк, што отежава рад 
медицинских служби које здравствену заштиту пружају на читавој територији општине, 
на тешко приступачном брдско планинском терену са претежно старачким 
становништвом у преко 25 насељених места и засеока.  

 
3.1.4   Образовање и култура 
 
Мрежу установа основног образовања чини укупно 5  основних школа од којих је једна 
у највећем насељу Црна Трава (ОШ „Александар Стојановић“) а преостале 4 су 
издвојена одељења у Састав Реци, Градској, Кривом Делу и Кални.  
 

Стопа уписа u основне школе 
Број ученика који се уписао 
у ОШ 

2010 2011 

Укупан број 5 4 
Од тога женске деце 2 2 
Од укупног броја колико је 
деце са села 

2 1 

 
У општинском центру ради и средња Техничка школа са укупно 175 ученика/цa у 8 
одељења у школској 2011.години. 
 

Стопа уписа u средње школе  
Број ученика који се 
уписао у средње школе 

2010 2011 

Укупан број 182 175 
Од тога женске деце 107 99 
Од укупног броја колико 
је деце са села 

72 60 

 
У склопу школског центра постоји и дом ученика са капацитетом од 76 лежаја и 
комплетним пратећим садржајима  (кухиња, фискултурна сала, и др.). Предшколска 
установа „Младост“ у свом саставу има 2 васпитно образовне групе у Црној Трави (18-
оро деце) једна група припремно предшколског програма од 7-оро деце и група 
мешовитог узраста од 11-оро детета. Због разуђености терена немогуће је обухватити 
сву децу са територије општине васпитно образовним програмом. Од њеног оснивања 
1987.године, број деце која похађају предшколско васпитање је готово преполовљен (са 
39 на 18 у 2011/ 2012). Зграда вртића је пројектована по савременим стандардима и има 
изванредне услове за реализацију васпитно образовног рада.  Капацитет објекта за  
смештај 60-оро деце. 
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Културну баштину општине Црна Трава чине: неколико споменика из првог и другог 
светског рата, као и неколико цркава које су смештене у већим месним заједницама.  
 
Од културних установа у општини Црна Трава постоји музеј посвећен ослободилачким 
ратовима и културно - историјској традицији општине (тренутно затворен), музеј 
посвећен Милентију Поповићу у склопу истоимене техничке школе, као и етно музеј у 
месној заједници Кална. У седишту општине ради Општинска библиотека „Сестре 
Стојановић“ чија је делатност библиотекарска, музејна, организовање ликовне 
колоније, организовање културних манифестација (музичких, ликовних, филмских, 
позоришних итд.). 
 
У општини Црна Трава активна су следећа удружења и клубови:  

 Планинарско – бициклистичко друштво „Орловац“, 
 Ловачко удружење „Црна Трава“,  
 Удружење пчелара,  
 Удужење грађана/ки ,,Омладински клуб Црна Трава“ 
 Удружење грађана/ки ,,Власинске домаћице“ 
 Удружење пензионера, СУБНОР Црна Трава 

 
3.1.5   Здравство 
 
Примарна здравствена заштита на територији општине Црна Трава обавља се у Дому 
здравља Црна Трава у 6 објеката од чега је 5 здравствених станица и амбуланти 
смештено по селима општине. У здравственим установама ради 26 радника. Од тог 
броја шест (6) запослених су лекари, десет (10) је сестара и техничара, а остало је дест 
(10) немедицинско особље. Опрема и објекти Дома здравља су у лошем стању и нису на 
нивоу који захтевају стандарди здравствене заштите. 
 

Удео здравствених осигураника у укупној популацији 
Број здравствених осигураника у јуну 2010 2011 
Укупан број лица 1999 2012 
Од тога жена 969 1044 
Од укупног броја колико је лица са села? 970 890 

 
Општина Црна Трава нема сталног лекара гинеколога, најбижи Дом здравља се налази 
у Власотинцу, које је удаљено 45 км. Укупан број порођаја у 2010 је осам (8), у 2011 је 
једанаест (11) у 2012.години је три (3). 
 
На састанку Савета за родну равноправност је покренута иницијатива да се једном 
недељно  обезбеди присуство лекара гинеколога од стране Дома здравља у Власотинцу.  
Примарна здравствена заштита у фармацеутској делатности обавља се у једној апотеци. 
 
3.1.6  Социјална заштита 
 
На територији општине Црна Трава постоји центар за социјални рад који је основан 
1992. године као међуопштински центар за општине Власотинце и Црна Трава. У 
центру раде три жене које су распоређене на следеће позиције: 

 Социјални радник 
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 Административни радник 
 Финансијски сарадник 

 
Корисници који примају новчану социјалну помоћ и 
МОП са републичког нивоа  

2010 2011 

Укупан број лица 90 94 
Од тога жена 52 47 
Од укупног броја колико је лица са села? 77 84 
Укупно 219 225 

 
Корисници који су примали новчану помоћ општине 2010 2011 
Укупан број лица 121 147 
Од тога жена 54 62 
Од укупног броја колико је лица са села? 111 137 
Укупно 286 346 

 
 
3.1.7   НВО, медији  
На подручју општине је развијен сектор цивилног друштва. Постоје следећа удружења: 

 Ловачко удружење „Црна Трава“,  
 Планинарско – бициклистичко друштво „Орловац“, 
 Удружење пчелара,  
 Удужење грађана/ки ,,Омладински клуб Црна Трава“ 
 Удружење грађана/ки ,,Власинске домаћице“ 
 Удружење пензионера, СУБНОР Црна Трава 
 

На територији општине не постоје локални медији.  
    
  3.1.8   Туризам, спорт и култура 
 
     Географски положај не представља компаративну предност општине Црна Трава 
због удаљености од главних путних и железничких праваца. Насупрот томе, постојећи 
природни ресурси представљају солидну основу могућег будућег развоја.  
 
Изузетно чисти водотокови и њихов велики уздужни пад, и бурни протицајни режим,  
добра су основа за развој мини хидроелектрана, пастрмских рибњака, риболовног 
туризма и сл,. Општина је богата изворима чисте пијаће воде али могућности за 
експлоатацију тек треба да буду испитане. 
 
Природни травњаци који заузимају скоро 85% укупне пољопривредне површине су са 
стабилним биљним покривачем, уравњеном конфигурацијом високих планинских 
предела, лако су приступачни у свим правцима, и погодни за сенокосе, па зато спадају у 
најбоља пашњачка подручја у Србији. 
 
Територија општине има укупно 14.651 хектара шуме и шумског земљишта, што у 
односу на укупну површину општине чини шумовитост од 47%. У структури шума 
преовладавају високе економске шуме (39%). У дрвној маси доминирају лишћари са 
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преко 99%, а у томе буква са 98%. Укупна дрвна маса у државним шумама износи 
1.218.834 м3, а годишњи прираст 29.483 м3.  
 
Отвореност шума је веома ниска и износи око 7,5 м пута на један хектар шумске 
површине, што је двоструко ниже од доње границе која обезбеђује задовољавајући 
степен експлоатације.  Цело подручје општине богато је разном врстом дивљачи. 
Постоје три ловишта са уређеним ловно привредним основама. Први заштићени 
резерват у Србији је Качар-Зеленичје на површини од 41,7 хектара, а стављен је под 
заштиту државе још 1948. године. 
Богатство лековитог биља, дивљег воћа и шумских плодова, такође карактерише ово 
подручје.  
Чиста и незагађена природна средина и боље коришћење природних ресурса 
представљаће ослонац будућег туристичког  развоја општине Црна Трава.  
На територији општине Црна Трава је основано планинарско бициклистичко друшто 
,,Орловац“ 2003.године са идејом да популарише планинарење и планински 
бициклизам,  да кроз свој рад увек на првом месту има еколошки аспект бављења овим 
дисциплинама. 
У Бициклистички Савез тада Србије и Црне Горе ушли су 2004. године, а од 2005. 
године  почели су активно да се такмиче у Лиги за планински бициклизам. 
Од тада освојили су велики број титула државних првака и победника Лиге у 
планинском бициклизму или популарно Мountain bike. За репрезентацију Србије 
освојили су титулу првака Балкана у категорији елита жене 2010. године, титулу 
вицешампиона Балкана у категоријама елита жене, јуниори и кадети. 
Планинарско бициклистичко друшто ,,Орловац“  је најтрофенији српски клуб у 
планинском бициклизму у Србији  већ дужи низ  такмичарских сезона. Ове 
такмичарске сезоне екипни су победници Лиге у категоријама елита жене, јуниори, 
јуниорке, У23, кадеткиње. 
Оно на шта су посебно поносни и шта их сигурно разликује од свих бициклистичких 
клубова у Србији је што од четрнаест (14) такмичара чак шест (6)  су такмичарке. Они 
су пионири у развоју женског планинског бициклизма код нас а успели су  да у Србији 
2010. године освоје титулу првакиње Балкана у планинском бициклизму. 
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Посебана област њиховог деловања је било 
развијање планинског бициклизма на југу 
Србије. Као млад олимпијски спорт, 
планински бициклизам је био непознаница на 
овим просторима. Кроз организовање разних 
такмичења успели су да овај спорт приближе 
младима на југу Србије. ПБД ,,Орловац“ су  
пионири у организовању трка у овом спорту 
на југу Србије и до сада су организовали 
највећи број трка у Србији у планинском 
бицилизму. Организовали су Државна 
првенства 2006, 2008, 2010 и 2011. године. 
Свакако посебно место имају организације две 
трке за светски куп Ц-3 класе, 2011 и 2012. 
године. И за наредну годину су од УЦИ-а 
(светске бициклистичке организације) добили 
термин 07.07.2013. године за организацију још 
једне такве трке. Покренули су и Школску 
лигу у бициклизму  у Црној Трави и у 
Сурдулици.  Две године за редом организују и 
трке за ученике основних школа ових 
општина. 

 
Иако је туризам одувек био једно од развојних опредељења, у општини Црна Трава 
готово да га уопште нема. Постојећи смештајни капацитети су у лошем стању, а нема 
ни садржаја који би употпунили туристичку понуду. Велика ограничења за развој 
туризма су у домену путне и комуналне инфраструктуре (снабдевање водом, одлагање 
смећа и пречишћавање отпадних вода, снабдевање електричном енергијом). 
 
Главне снаге ове локалне заједнице су бројни природни ресурси (чиста, незагађена 
средина, богато ловиште, итд.). Они су веома издашни и до сада недовољно коришћени. 
Своју шансу, општина ће тражити у развоју појединих видова туризма, а пре свега 
сеоског, ловног (лов и риболов) и рекреативног туризма (школе у природи, припреме 
спортиста). Значајни потенцијални смештајни капацитети постоје у објектима 
институција, као и у викендицама и сеоским домаћинствима. Међутим није извршена 
категоризација тих соба, нити је локално сеоско становништо припремљено и 
едуковано за пружање услуге смештаја и исхране у својим сеоским домаћинствима. 
 
3.1.9  Инфраструктура 
 
     Један од кључних проблема општине Црна Трава је инфраструктурна 
неопремљеност. На основу ових критеријума општина се сврстала међу 12 
најнеразвијенијих у Србији. Инфраструктурна неопремљеност представља вероватно 
највеће развојно ограничење, кочницу економском развоју и основни узрок 
вишегодишњег демографског пражњења овог простора. 
 Главна достигнућа у области инфраструктуре у преотеклом периоду су реконструкција 
високонапонске 10 Кв електро мреже, којом ће се побољшати снабдевање једног дела 
општине (у пет МЗ), побољшано снабдевање водом у насељу Црна Трава изградњом 
допунског водозахвата и водоводне мреже у дужини од 3 км, побољшана је 
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покривеност мобилном и фиксном телефонијом, инсталирана нова дигитална 
телефонска централа, изграђена пијаца у општинском центру, асфалтиран је локални 
пут ка Преслапу у дужини 1 км. Велики део ових пројеката остварен је у сарадњи са 
страним донаторима (EAR, USAID). 
И поред тога велики проблеми постоје у области експлоатационог стања 
електроенергетских објеката (високонапонских и нисконапонских), регионалне и 
локалне путне инфраструктуре, као и комуналне инфраструктуре. Сва јавна предузећа 
су недовољно технички опремљена и суочавају се са недостатком финансијских 
средстава и стручних кадрова. Посебан проблем представља непостојање третмана 
отпадних вода и нерешен проблем депоновања чврстог отпада. Решавање ових 
проблема општина Црна Трава ће морати да планира како на локалном, тако и на 
регионалном нивоу.  
Покривеност читавог простора радио и ТВ предајницима је слаба, што територију ове 
пограничне општине чини још затворенијом.  
Значајан корак за развој инфраструктуре представља доношење Просторног плана 
општине Црна Трава који је донет 2009-2024, које усвојен 06.05.2012. године, затим 
План генералне регулације варошице Црна Трава, који је донет  06.05.2011. године, као 
и Просторни план подручја посебне намене ,,Власина“ (обухваћен је јужни део део 
територије општине у површини од 512,8 хектара), чиме се отварају могућности за 
боље планирање и реализовање одговарајућих потребних инфраструктурних садржаја.  

 
 

Путна инфраструктура 
 
Подручје општине Црна Трава је веома лоше саобраћајно повезано са окружењем. 
Треба истаћи да на подручју општине не постоји ни један километар магистралног 
пута. Само је један регионални путни правац у целини асфалтиран (Лесковац – 
Власотинце – Црна Трава – Власинско језеро – Сурдулица – Владичин Хан), мада је и 
код овог правца коловоз у лошем стању.  Остала два регионална путна правца (Црна 
Трава – Предајене и Састав Река – Стрезимировци) су само делимично асфалтирани. 
Путни правац према Предајану је и најкраћа веза са железницом и аутопутем, али је 
само 7 км пута асфалтирано (од 27 км).  
На територији општине има 19 општинских путева укупне дужине 100,5 км, од којих је 
само 5 км асфалтирано. Већина ових путева пружа се кроз неповољан терен са 
нагибима и до 20%. 1/3 локалних путева је са шљунчаном подлогом, остало чине 
локални путеви са земљаном подлогом. 

 
3.2.0.  Електро-енергетска мрежа 
 
Територија општине је задовољавајуће снабдевена електричном енергијом. Више од 
50% нисконапонске мреже је изграђено на дрвеним стубовима који су дотрајали. 
Високонапонска мрежа је реконструисана у дужини од око 30 км а изграђено је 11,5 км 
високо напонске мреже 35 Кв. Приликом рекострукције високонапонске мреже 
извршена је и реконструкција готово свих трафо станица. 
Јавне површине у граду су 88% покривене расветом, од чега је само 30% ефикасно 
осветљено услед лошег одржавања. У сеоским насељима јавне површине су осветљене 
са свега 3,5%.  
 
 Телекомуникације 
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У Црној Трави је у саобраћају чворна дигитална централа капацитета 460 прикључака 
са могућношћу проширења и до 1000 бројева. Ова централа је искоришћена са 60% 
капацитета. Скоро све сеоске месне заједнице су прикључене на савремене дигиталне 
централе. Само две МЗ (Млачиште и Добро Поље) не поседују ни један прикључак за 
фиксну телефонију. 
 
Црна Трава и ближа околина покривена је мобилном телефонијом (VIP, Telenor и МТS) 
са репетитора Огуровица, али квалитет пријема није још увек задовољавајући. 
Изграђене су нове базне станице у Кални, Горњем Гару и Чуки, чиме је побољшан 
квалитет пријема свих мрежа. Укупно је мобилном телефонијом покривено преко 80% 
територије. 
 
3.2.1.  Подршка бизнису 
 
Општина Црна Трава је уз техничку и финансијску помоћ Програма подршке 
општинама источне Србије, реализовала пројекат „Локални економски промотивни 
програм Црне Траве“ и основала Канцеларију за локалани економски развој као 
подршку развоју бизнис сектора у општини.  
На територији општине Црна Трава не постоји експозитура ни једне банке. Најближа 
банка се налази у Сурдули и Власотинцу. 
Регионална привредна комора са седиштем у Лесковцу покрива све општине 
Јабланичког региона укључујући и Црну Траву, али до сада није било неких 
значајнијих активности.  

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
4.1 Опис тренутне ситуације 
 
4.1.1  Природни ресурси  
    У најзначајније природне ресурсе општине Црна Трава спадају пољопривредно 
земљиште, шуме, водени потенцијал и минералне сировине. Највећи део територије 
општине је покривен киселим, смеђим и подзоластим земљиштем.  Преко 40% 
територије су ливаде и пашањаци који спадају у најбоља пашњачка подручја у Србији 
са стабилним биљним покривачем и уравњеном конфигурацијом високих планинских 
предела. Погодни су за сенокосе и приступачни са бројних праваца.  
Преко 15.000 хектара чини пољопривредно земљиште, од чега су 1.783 хектара оранице 
и баште, 347 хектара воћњаци, а остатак (преко 13.000 хектара) чине природни 
пашњаци. 
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Табела № 3:  Структура површине земљишта 
Површина у ха 

Приватна 
својина 

Друштвена 
својина 

Укупно 
Ред. 
број 

СТРУКТУРА 
ПОВРШИНЕ 

ф % ф % ф % 
1.  Оранице и баште 1.645 92,3 138 7,7 1.783 100 
2.  Воћнаци и виногради 331 95,4 16 4,6 347 100 
3.  Ливаде 6.399 83,5 1.263 16,5 7.662 100 
4.  Свега обр. 

површине 
8.375 85,5 1.417 14,5 9.792 100 

5.  Пашњаци 1.609 27,4 4.266 72,6 5.875 100 
6.  Свега пољ. 

површине 
9.984 63,7 5.683 36,3 15.667 100 

7.  Шуме и засади 5.762 39,3 8.889 60,7 14.651 100 
8.  Неплодно земљиште 180 22,9 607 77,1 787 100 
9.  Укупне површине 15.926 51,2 15.179 48,8 31.105 100 

 
 
4.1.2  Шуме 
 
Шумско земљиште обухвата око 47% територије општине (14.651 хектара). Од тога у 
државном власништву се налази око 60%, а 40% је у приватном власништву. У дрвној 
маси доминира буква (98%). Укупна дрвна маса шума у државној својини износи преко 
1.200.000 м3 а годишњи прираст се процењује на око 30.000 м3 .  
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Слика – Шуме на простору Општине Црна Трава 
 

 
 

4.1.3  Воде 
Воденопропусна подлога је утицала на формирање веома густе речне мреже, са 
изузетно чистом и квалитетном водом. Најзначајнији водоток је река Власина са 
притокама Чемерницом, Преслапском, Каланском и Градском реком. Кроз територију 
општине протичу још и Тегошничанска и Рупљанска река. 

 
4.1.4  Минералне сировине 
На територији општине су регистрована лежишта металичних (олово, цинк, сребро, 
злато) и неметаличних сировина (кварц и метадијабаза).  Нека од тих лежишта су 
значајна и перспективна за експлоатацију. За већину је урађено истраживање квалитета 
и количине рудног богатства.  
 
Подручје општине богато је лековитим биљем, дивљим воћем и шумским плодовима. 
Годишње се откупи око 50 вагона боровнице, 10 вагона гљива, и око 100 тона сувог 
лековитог биља. Подручје је богато и разноврсном дивљачи. Постоје три ловишта са 
уређеном ловно привредном основом. 

 

4.1.5  Заштита животне средине и управљање отпадом 
Тренутно стање система за организаовану евакуацију отпада у општини је на изразито 
ниском нивоу. Националном стратегијом о управљању отпадом предвиђено је 
формирање регионалних депонија као економичнијег и савременијег решења проблема 
управљања чврстим отпадом. 
Према Плану управљања комуналним отпадом предвиђено је да општина Црна Трава и 
даље користи регионалну депонију ,,Жељковац“ град Лесковац за одлагање комуналног 
и другог чврстог отпада. Општина Црна Трава је урадила пројектно техничку 
документацију за санацију старе дивље депоније која се налази на улазу у Црну Траву. 
У 2013. години планирана је реализација санације поменуте депоније. 

 

4.1.6  Обновљиви извори енергије 
 



                 
                                                                                                 Стратешки план општине  

Црна Трава 
Страна 31 

 

31 
 

Хидроенергетске активности од значаја или од утицаја за општину Црна Трава су 
обухваћене пројектом ЕПС ,,Повећање производних ефеката интервенцијама на 
постојећим објектима и проширење система Власинских хидроелектрана“. Предвиђено 
је и проширење северног сабирно-доводног крака Чемерник, како би се повећали водни 
биланси уведени у Власинско језеро. Предвиђено је и надвишење бране Власина,  
додавањем устава на сада слободни прелив, како би се повећала корисна запремина те 
акумулације, чиме би она постала једна од стратешких разерви вода Србије на 
јужноморавском правцу. 
Катастром малих хидроелектрана (МХЕ) из 1987. године предвиђена је изградња малих 
хидроелектрана на 23 локације на територији општине Црна Трава, укупне инсталисане 
снаге 17МW. 
 
До сада је изграђено укупно 7 хидроелектрана са употребном дозволом: 

 МХЕ ,,Тегошница“ (640КW) 
 МХЕ ,,Ливађе“ (450КW) 
 МХЕ ,,Горње Гаре 1“ (993КW) 
 МХЕ ,,Горње Гаре 2“ (933КW) 
 МХЕ ,,Доње Гаре 1“ (990КW) 
 МХЕ ,,Доње Гаре 2“ (990КW) 
 МХЕ ,,Доње Гаре 3“ (500КW) 

 
У току је израда студије о изградњи и експоатацији електрана на ветар, које ће се 
лоцирати у зони најповољнијих специфичних потенцијала ветра. 
Према документацији ППРС (Тематске карте) територија општине Црна Трава се 
налази у зони најмањих просечних енергија ветра у Србији, са интензитетом (на 100 м 
висине) до 75 kWh/м2 и у јануару и у јулу. 
Према оквирним истраживањима територија општине спада у зону већег интензитета 
сунчевог зрачења, са бруто 1400 kWh/м2 година (просек за Србију око 1200 kWh/м2 
година). На подручју општине просечна искористива енергија сунчеве енергије је око 
700  kWh/м2 година. Предвиђена је конверзија у топлотну енергију економичним 
уређајима на крововима за загревање воде за санитарне потребе, у неким околностима и 
за догревање индивидуалних стамбених јединица. Економски и организационо треба 
подстицати тај вид конверзије, који спада у врло рационалне начине супституције 
потрошње елекричне енергије. 
Коришћење отпадних биомаса предвиђа се искључиво на нивоу индивидуалних 
домаћинстава, пресвега у сеоским насељима. На трериторији општине Црна Трава за 
сада нема геотермалних извора. Услучају њиховог утврђивања, редослед приоритета за 
коришћење је следећи: бањски и спортско-туристички, уколико то омогућавају 
физичко-хемијске карактеристике воде, коришћење топле воде за интензивну 
пољопривредну производњу (стакленици, пластеници), непосредна конверзија за 
грејање стамбених јединица.  
 

5.  SWOT анализа – СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
SWOT анализа, као кључни апарат за идентификацију могућих предности заједнице 
општине у односу на компаративне системе, утврдила је основне правце деловања и 
представља резултат дискусија и анализа о интерним снагама и слабостима  и 
екстерним  претњама и могућностима. 
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Идентификовани атрибути у доњој табели резултат су рада учесника/ца радионица, 
преставника релевантних институција у Општини и представља збирни исказ њиховог 
виђења постојећег стања у моменту израде овог документа.  

Са радним тимом за економски развој одржане су две радионице како би се извршила 
анализа  снага, слабости, претњи и могућности, али и одредила кључна питања, 
односно стратешки циљеви и програми економског развоја. 
 

На основу анализе дошло се до следеће табеле: 
 

СНАГЕ 
 

+ Чиста еколошка средина 
+ Развој органске производње 
+ Природни ресурси (вода, шуме, 

пашњаци, шумски плодови, лековито 
биље, богато ловиште) 

+ Села са очуваном природом 
+ Расположиве браундфилд локације 
+ Планински бициклизам 
+ Бициклистичка стаза 
+ Традиција у грађевинарству 
+ Обновљиви извори енергије (мале 

хидроелектране и ветро паркови) 
+ Оптимизам, рад, марљивост и 

упорност становништва 
+ Постојање планских аката 

(документације) 
+ Добра сарадња са локалном влашћу 
+ Близина Власинског језера-постојање 

просторног плана ПС посебне намене 
за овај део општине 

+ Здрава средина (без порока) 
+ Родна равноправност у структури 

запошљавања 

СЛАБОСТИ 
 

- Географски положај- удаљеност од 
главних магистралних праваца  

- Лоше стање свих облика 
инфраструктуре (путна, комунална, 
социјална) 

- Миграцијски процеси 
- Неповољна старосна структура 

становништва, висок морталитет, 
низак наталитет 

- Недостатак  радно способног 
становништва 

- Недостатак стручних кадрова 
- Недостатак сопствених извора прихода-

не пуни се општински буџет 
- Недовољна техничка опремљеност 

јавних предузећа и институција 
- Мало локално тржиште, лоше 

снадбевање становништва, недостатак 
услужних делатности, удаљеност од 
центара Врања, Лесковца и Ниша 

- Недовољан број и разноврсност 
смештајних капацитета и пратеће 
туристичке понуде 

- Нема подстицаја за омладинско 
предузетништво 

МОГУЋНОСТИ 
 

 Оријентација на мала породична 
предузећа и мини фарме које се 
ослањају на природне потенцијале 
подручја  

 Развој разних видова туризма (сеоски, 
ловни, рекреативни, спортски) као 
покретача за остале привредне гране  

ПРЕТЊЕ 
 

 Лоша демографска кретања 
 Висока зависност општинског буџета 

од републичких трансферних 
средстава 

 Неповољна законска регулатива за 
мале неразвијене општине 

 Низак ниво друштвеног производа и 
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 Школе у природи 
 Унапређење свих видова 

инфраструктуре и услуга 
 Боља регионална и прекогранична 

сарадња на решавању главних 
инфраструктурних и еколошких 
проблема 

 Програми министарстава за подршку 
пољопривреди, развоју туризма, 
сектора МСП 

 Постојање фондова / програма ЕУ и 
донатора 

 

националног доходка у земљи 
 Нестабилна политичка ситуација у 

земљи 
 Нестабилни услови пословања 

(политика, сиромаштво) и 
несигурност инвестирања 

 Скривена незапосленост 
 Одлазак младих 
 Гашење јавних установа 
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6. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
На основу приказа тренутног стања по 3 основна елемента одрживог развоја (1. 
економски развој, 2. становништво, образовање, квалитет живота и 3. заштита животне 
средине), као и спроведених анализа, у наставку  се дефинише стратегија са својим 
основним параметрима 
 

 
6.1  Изјава о визији одрживог развоја 

 
Црна Трава – оаза нетакнуте природе са значајно унапређеним квалитетом живота 

грађана и грађанки и заштићеном животном средином 
 

                                      6.2.  Изјава о мисији општине Црна Трава 
 

Локална самоуправа као истински представник политичке воље грађана/ки 
поштујући принципе доброг управљања ради на  бољем пружању услуга 

грађанима/кама и побољшању квалитета живота. 
 

Вредносне одреднице 
 
     Један од најважнијих циљева датих у националној Стратегији одрживог развоја јесте 
отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и 
друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запошљавања младих и 
лица са инвалидитетом, као и других ризичних група. Стратегија се заснива на 
глобално прихваћеним принципима који су дефинисани у Декларацији о одрживом 
развоју из Јоханесбурга, Миленијумским циљевима развоја и у Стратегији одрживог 
развоја ЕУ. 
Вредности које су истакнуте у националним стратешком документу су и вредности 
којима се води општина у планирању и реализацији локалног одрживог развоја. Пре 
свега то је укљученост у друштвене процесе: Промовисати пуну интеграцију грађана у 
друштво, подстицати једнаке могућности за свакога тако што ће се промовисати 
људска права, посебно родна равноправност и борити против свих облика 
дискриминације афирмативним мерама за маргинализоване групе и смањењем 
сиромаштва. Разлике и подељеност међу члановима друштва треба сводити на најмању 
могућу меру и стално се борити против социјалне искључености људи и сиромаштва. 
Општина Црна Трава је у планирању одрживог развоја узела у обзир све групе права: 
грађанска, политичка, економска, социјална и културна права, права која припадају 
свим грађанима и грађанкама, без обзира на њихове различитости. У складу са својим 
мандатима и ингеренцијама, општина је посвећена остваривању ових права, и 
стратешки је опредељена да спроводи мере усмерене против дискриминације, мере ка 
очувању и промоцији услова за изражавање идентитета, мере усмерене промоцији 
интеркултурног дијалога, као и мере међународне сарадње у овом пољу уколико се 
укаже прилика.  

 
У планирању Стратегије одрживог развоја, општина се руководила одређеним 
вредностима које ће нам бити смернице и у њеној имплементацији: 
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Одрживи развој је основна одредница и вредност ове стратегије, а под њиме 
подразумевамо развој којим се иде у сусрет потребама садашњости тако да се не 
угрожава могућност будућих генерација да задовоље сопствене потребе. У том смислу, 
посебну пажњу посвећујемо животној средини и њеној заштити, како бисмо одржали 
природна богатства за будуће генерације. Тиме желимо директно и дугорочно да 
допринесемо квалитету живота наших суграђанки и суграђана у свој његовој 
свеобухватности: друштвеној укључености, личном развоју, самоодређењу и личној 
аутономији, физичком, психичком и материјалном благостању. 
 
     Родна равноправност за нас значи доследну намеру да у свим аспектима 
друштвеног и јавног живота разлике у погледу полне припадности постану  небитне а 
да једнакост и људско достојанство без обзира на разлике било које врсте буду у 
првом плану. Осим тога, разлике било које врсте, па тиме и у погледу националне и 
етничке припадности у нашој општини схватамо као богатство и снажно ћемо се 
залагати да афирмативним мерама допринесемо да они који су због своје различитости 
или рањивости маргинализовани имају једнаке могућности за учешће у животу 
заједнице. На тај начин развијамо интеркултуралност као својеврсну вредност 
локалне заједнице у којој живимо, у којој постоји активан и двосмеран дијалог и 
истинско разумевање између различитих нација икултура.   
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6.2  Дефинисање приоритета, стратешких циљева и програма 
 
На основу социо-економске анализе, а у складу са визијом одрживог развоја општине 
Црна Трава дефинисано је четри  приоритета Стратегије: 
 

- Приоритет 1: Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански 
развој инфраструктуре и услуга 

- Приоритет 2: Јачање локалног еконмског развоја ослањањем на природне 
потенцијале 

- Приоритет 3: Задржавање и привлачење креативних стручних кадрова 

- Приоритет 4: Афирмисање општине као еколошке оазе 
 

Приоритет 1: Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански развој 
инфраструктуре и услуга 

Приоритет се односи на развој инфраструктуре и побољшање општих услова живота 
свих становника/ца општине Црна Трава и обухвата следеће стратешке циљеве, а у 
оквиру циљева програме: 
     Стратешки циљ 1.1: Израда планских аката и циљани развој путне, комуналне, 
електро и  телекомуникационе инфраструктуре 
                Програм 1.1.1: Израда, усвајање и спровођење планских аката нижег ранга и     

      и усклађивање са постојећим просторним планом општине и 
планом генералне регулације Варошица и Црна Трава 

                Програм 1.1.2: Модернизација регионалних и локалних путева (асфалтирање, 
насипање, сигнализација, изградња пропуста и канала...) 

                Програм 1.1.3: Наставак радова на реконструкцији и модернизацији 
постојећег система  водоснадбевања Црне Траве 

                Програм 1.1.4: Завршетак започетих, изградња нових и реконструкција 
постојећих сеоских водовода по приоритету 

                Програм 1.1.5: Изградња система за прећишчавање отпадних вода са 
доградњом потребне канализационе мреже у М3 ,,Мирко 
Сотировић” 

                Програм 1.1.6: Завршетак радова на реконструкцији високонапонске и 
нисконапонске  електро мреже и одговарајућих трафо станица 

                Програм 1.1.7: Увођење АДСЛ у  месним заједницама Градска, 
Преслап,Криви Дел, Златанце, Дарковце, Састав Река, Јабуковик 
и Горње Гаре 

                Програм 1.1.8: Регулација речних корита и бујичних водотокова 
                Програм 1.1.9:  Урбанистичко уређење насеља и улица 
              Програм 1.1.0: Реконструкција и обнова споменика културе и цркава 
 
   Стратешки циљ 1.2: Развој и унапређење социјалне инфраструктуре (образовање, 

здравство, култура, социјална и дечја заштита, спорт) за све 
становнике 

 
                Програм 1.2.1: Реконструкција објеката социјалне инфраструктуре по 

приоритету 
                Програм 1.2.2: Изградња и унапређење простора за спорт и рекреацију 
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                Програм 1.2.3: Техничко опремање објеката институција и обука кадрова за 
примену нових технологија, метода и начина рада 

                Програм 1.2.4: Даље унапређење система социјалне заштите, брига о 
најугроженијим категоријама становништва (особе са 
инвалидитетом, стари, жене, мањинске и социјално угрожене 
групе) и њихово укључивање у економски и друштвени живот 
општине 

       
     Стратешки циљ 1.3: Јачање капацитета локалне самоуправе, јавних предузећа и 

установа и цивилног друштва 
                Програм 1.3.1: Реконструкција и опремање зграде Општинске управе у којој 

се налазе РУЈП и Републички катастар непокретности 
                Програм 1.3.2: Побољшано пружање информација у услуга, прилагођених 

потребама грађана/ки општине 
                Програм 1.3.3: Обука и стручно усавршавање радника/ца Општинске управе 
                Програм 1.3.4: Техничко опремање јавних предузећа, набавка потребне 

механизације и опреме и обука запослених у складу са њиховим 
потребама 

                Програм 1.3.5:  Помоћ развоју институција цивилног друштва кроз већу 
подршку и сарадњу локалне самоуправе, надлежних 
министарстава и донатора 

                Програм 1.3.6: Подршка оснивању нових спортских клубова и формирање 
спортског савеза општине 

 
Приоритет 2: Јачање локалног економског развоја ослањањем на природне 
потенцијале 

Приоритет се односи на економски развој и то на развој привреде уз очување 
природних ресурса.  У оквиру овог приоритета постављени су следећи стратешки 
циљеви, а у оквиру њих и програми. 

   Стратешки циљ 2.1: Развој тржишно орјентисане пољопривреде, прилагођене  
стандардима  ЕУ искоришћавањем природних потенцијала и 
услова 

                Програм 2.1.1: Планско улагање у развој пољопривреде 

                Програм 2.1.2: Производња биолошки здраве хране и развој специфичних 
врста органске производње, производња производа,  робе са 
заштићеним географским пореклом и брендирање производа 

                Програм 2.1.3: Оснивање мини фарми оваца, говеда и коза и побољшање 
расног састава стоке 

                Програм 2.1.4: Подстицај узгоју, правилном сакупљању и преради лековитог 
биља и шумских плодова 

                Програм 2.1.5: Подстицај развоју рибарства и пчеларства 

                Програм 2.1.6: Стална едукација пољопривредних произвођача и примена 
нових знања, стандарда и технологија у пољопривредној 
производњи 

                Програм 2.1.7: Институционално повезивање произвођача, у циљу 
концентрације  и повећање понуде, рационалнијег коришћења 
ресурса и организованијег наступа на тржишту 
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   Стратешки циљ 2.2: Развој предузетништва (МСПП) у складу са постојећим 
природним и створеним условима 

                Програм 2.1.1: Оснивање прерадних капацитета на бази сировина из 
примарне пољопривредне производње 

                Програм 2.2.2: Коришћење хидроенергетског потенцијала и производња воде 
за пиће за широко тржиште 

                Програм 2.2.3: Промовисање подстицајних мера локалне самоуправе за 
привлачење потенцијалних инвеститора 

                Програм 2.2.4: Подстицај развоја и пословне инфраструктуре женског 
предузетништва 

   Стратешки циљ 2.3: Планско унапређење услужних делатности у складу са 
потребама   становништва и привреде                     

                Програм 2.3.1:  Развој специфичних врста услужних делатности као подршка 
развоју туризма и привреде (угоститељство, култура, забава, 
разонода, личне услуге, информације, банке) и побољшању 
квалитета живота становника/ца општине 

   Стратешки циљ 2.4: Развој специфичних врста туризма (сеоски, ловни, рекреативни, 
омладински и спортски) као подстицаја за развој осталих 
привредних грана 

                Програм 2.4.1: Оснивање туристичке организације задужене за спровођење 
планских аката развоја туризма 

                Програм 2.4.2:  Комплетирање туристичке понуде реконструкцијом и 
привођењем намени смештајних капацитета, културно-
историјског наслеђа и пратећих делатности 

                Програм 2.4.3:  Категоризација смештаја и обука сеоског становништва као 
основа развоја сеоског туризма 

                Програм 2.4.4:  Маркетиншка промоција туристичких потенцијала на свим 
нивоима 

 

Приоритет 3: Задржавање и привлачење  креативних стручних кадрова 
Приоритет се односи  на задржавање младих креативних стручних кадрова и обухвата 
следеће циљеве, у оквиру којих су дефинисани програми. 
   Стратешки циљ 3.1: Остваривање веће подршке свих релевантних субјеката 

(државне институције, локална самоуправа, привредници) 
спровођењу програма стипендирања за талентоване ученике 

  Стратешки циљ 3.3: Интензивна сарадња локалне самоуправе, образовних 
институција, привредника и НСЗ на програмима 
пре/доквалификације, запошљавања и самозапошљавања 
младих 

   Стратешки циљ 3.4: Стварање услова за веће ангажовање омладине у локалној 
заједници (локална самоуправа, НВО сектор, домаћи и страни 
донатори) 

               
Приоритет 4: Афирмисање општине као еколошке оазе 

Приоритет се односи на заштиту и унапређење  животне средине и обухвата следеће 
циљеве, у оквиру којих су дефинисани програми. 
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   Стратешки циљ 4.1: Израда, усвајање и спровођење неопходне планске и законске 
документације у циљу заштите ваздуха, воде, шума, дивље 
флоре и фауне општине 

                Програм 4.1.1: Израда студије заштите животне средине (ЛЕАП) и доношење 
локалних аката 

                Програм 4.1.2: Заштита појединих биљних и животињских врста и увођење 
казнене политике за прекршиоце 

                 
Програм 4.1.3: Санитарна заштита водозахвата и изворишта са пратећим     
објектима на читавој територији општине 

   Стратешки циљ 4.2: Веће ангажовање релевантних локалних, регионалних и 
републичких субјеката на решавању проблема комуналног 
отпада и заштита слива реке Власине 

                Програм 4.2.1: Даље ангажовање општине на реализацији пројекта 
регионалне депоније и рециклажног центра 

                Програм 4.2.2: Обезбеђивање средстава и дугорочно решавање проблема 
отпадних вода које угожавају слив реке Власине (на локалном и 
регоналном нивоу) 

                Програм 4.2.3: Спровођење оштрије казнене политике за загађиваче 

                Програм 4.2.4: Санација постојећих дивљих депонија 
   Стратешки циљ 4.3: Едукација и подизање свести становништва о значају заштите и 

унапређења животне средине 
                Програм 4.3.1: Стална едукација грађана/ки и примена нових знања и 

стандарда о заштити и унапређењу животне средине 
   Стратешки циљ 4.4: Медијска и друга промоција еколошко-туристичких 

потенцијала општине 
                Програм 4.4.1: Промоција на регионалном и републичком нивоу (служба за 

информисање, јавна гласила, интернет презентација, водичи, 
брошуре)  

                Програм 4.4.2: Организовање препознатљивих културних, туристичких и 
спортских манифестација (Mauntain bike, сабор грађевинара, 
вашар на Тумби и Чобанцу) 

                Програм 4.4.3: Брендирање производа са локалног тржишта 

 
 

7. АКЦИОНИ ПЛАН 
 
Акциони план Стратегије приказан на овом месту треба да послужи као основа за 
израду годишњих оперативних планова с циљем реализације ове Стратегије. 
Акциони план обухвата: 

 Четри (4) приоритета, 
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 14 стратешких циљева, 

 47 програма, и 

 81 идентификованa пројеката 

Напомене: 

 Због утицаја светске економске кризе, како на глобалном, тако и на 
националном нивоу, нека предвиђања по питању утицаја Стратегије на 
релевантне индикаторе се не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће 
се одређена побољшања ипак остварити, у складу са укупном ситуацијом. 

 У колони ,,Износ и извор финансирања“: 
o ,,Износ” представља процењену вредности пројеката изражену у 

националној валути – РСД (права вредност пројеката ће бити прецизније 
одређена тек када се сваки конкретни пројекат детаљно развије). 

o ,,Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за 
подршку финансирању и имплементацији пројеката. 

 У колонама ,,Пројекат“, ,,Очекивани резултати“, ,,Време реализације“, као и 
,,Износ“, такође су дате оквирне вредности/називи, а прецизније ће бити 
одређени када се конкретни пројекти детаљно развију. 

 
 Општина Црна Tрава 

Милентија Поповића 61 
16215 Црна Трава, Србија 

Tel.:+ 381 16 811 182 
Fax:+ 381 16 811 118 

e-mail: officeler@opstinacrnatrava.org.rs  
http://www.opstinacrnatrava.org.rs 
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Р. 
бр. Пројекат/активност Очекивани 

резултати Дугорочни утицај  

Време
нски 

оквир 
2013-
2018 

Ко је 
одговоран 

спровођење и 
одрживост 
пројекта? 

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)   

Износ  
(процење

на 
вредност) 
у еврима 

Приоритет 1: Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански развој инфраструктуре и услуга 

Стратешки циљ 1.1: Израда планских аката и циљани развој путне, комуналне, електро и телекомуникационе инфраструктуре 

Програм 1.1.1: Израда, усвајање и спровођење планских докумената нижег ранга и усклађивање са постојећим просторним планом општине и 
планом генералне регулације Варошице и Црна Трава 

1.1.1 

Израда планских 
докумената  нижег ранга 
са усклађивањем са ПП 
општине Црна Трава 

Урађена планска 
документа Економски развој 2013.-

2018. 

Комисија за 
планирање 
општине Црна 
Трава 

Општина, 
Министарство 
природних ресурса, 
рударства и 
просторног 
планирања, 
Донатори 

40.000 

Програм 1.1.2: Модернизација регионалних и локалних путева (асфалтирање, насипање, сигнализација, изградња пропуста и канала...) 

1.1.2 

Реконструкција 
општинског пута  
Тодорова вода - 
Дарковце 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2017. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

320.000 

1.1.2 

Реконструкција 
општинског пута  
Црна Трава - Ивићеви - 
Тодоровце 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2018. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

150.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута  
Црна Трава - Доњи 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2015. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 

100.000 
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Славковци Донатори 

1.1.2 

Реконструкција 
општинског пута  
Асфалтни пут - Криви 
Дел 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2015. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

200.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута  
Градска - Златкови 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2014. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

170.000 

1.1.2 

Реконструкција 
општинског пута  
Црна Трава - Јовановци 
  

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2015. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

300.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута  
Састав Река - Јабуковик 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2017. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

230.000 

1.1.2 

Реконструкција 
општинског пута  
Црна Трава - Доњи 
Славковци 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2014. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

100.000 

1.1.2 Прилазни пут до нове 
локације гробља 

Урађен приступни пут 
до нове локације 
гробља 

Урађен приступни пут 
до нове локације 
гробља 

2014. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

60.000 

1.1.2 Асфалтирање улице до 
насеља Штудгард 

Асфалтирање, 
Стварање услова за 
нормални саобраћај 

Безбедност саобраћаја 
и путника 2014. 

Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

300.000 
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1.1.2 

Модернизација локалних 
путева у МЗ Градска 
(насипање, израда 
пропуста и одоводних 
канала) 

Стварање услова за 
бољи саобраћај до 
махала 

Дугорочно 
саобраћајно решење 

2014.-
2018. 

Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

600.000 

1.1.2 
Асфалтирање 
општинског пута 
Самоков - Златанце  

Лакши прилаз 
насељима 

Безбедност саобраћаја 
и путника 

2013.-
2014. 

Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

300.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута  
Дел - Млачиште 

Насипање, изградња 
пропуста и одводних 
канала 

Стварање бољих 
услова за нормални 
живот 

2015. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

150.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута 
Тесково - Чука 

Лакши прилаз 
насељима 

Безбедност саобраћаја 
и путника 2016. 

Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

100.000 

1.1.2 
Реконструкција 
општинског пута Попови 
- Степановци 

Лакши прилаз 
насељима 

Безбедност саобраћаја 
и путника 2018. 

Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

45.000 

1.1.2 
Изградња новог моста 
према игралишту у 
Градској 

Нови мост Безбедност путника 2017. 
Општина 
ЈПКУТ "Вилин 
Луг" 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

120.000 

1.1.2 
Изградња прилазног 
пута до викенд насеља 
Соколица 

Лакши прилаз викенд 
насељу Соколица Економски развој 2014 Општина,                  

Донатори 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

150.000 
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1.1.2 
Изградња прилазног 
пута до спортског центра 
Соколица 

Лакши прилаз до 
спортског центра 
Соколица 

Економски развој 2014 Општина,                  
Донатори 

Општина, 
надлежна 
Министарства, 
Донатори 

250.000 

Програм 1.1.3: Наставак радова на реконструкцији и модернизацији постојећег система  водоснабдевања Црне Траве 

1.1.3 

Завршетак 
реконструкције градског 
водовода у МЗ Мирко 
Сотировић 

Тотално избацивање 
из употребе азбестних 
водоводних цеви и 
побољшање квалитета 
воде за пиће 

Снабдевање 
целокупног 
становништва здравом 
водом за пиће 

2013.-
2014. 

Општина 
ЈПКУТ „Вилин 
Луг“ 

Општина и 
Донатори 80.000 

Програм 1.1.4: Завршетак започетих, изградња нових и реконструкција постојећих сеоских водовода по приоритету 

1.1.4 Завршетак водовода у 
Златанцу 

Решење проблема 
водоснабдевања 

Стварање бољих 
услова за живот 

2014.-
2015. 

МЗ Златанце, 
Општина 

Општина и 
Донатори 15.000 

1.1.4 

Прикључење села Доњи 
Славковци и насеља 
Соколица на градски 
водовод 

Решење проблема 
водоснабдевања 

Стварање бољих 
услова за живот 2014. 

МЗ Мирко 
Сотировић, 
Општина 
ЈПКУТ „Вилин 
Луг“ 

Општина и 
Донатори 80.000 

1.1.4 

Изградња водовода за 
викенд насеље и 
спортски центар 
Соколица 

Решење проблема 
водоснабдевања Економски развој 2015 Општина,               

Донатори 

Општина,                                
надлежно 
Министарство,             
Донатори 

80.000 

Програм 1.1.5: Изградња система за пречишћавање отпадних вода са доградњом потребне канализационе мреже у М3 ,,Мирко Сотировић” 

1.1.5
4.2.2 

Изградња фекалног 
колектора и система за 
пречишћавање отпадних 
вода у МЗ Мирко 
Сотировић 

Решење проблема 
загађења реке 
Власине 

Стварање еколошких 
услова за живот 

2013.-
2014. 

Општина 
ЈПКУТ „Вилин 
Луг“ 

Општина Црна 
Трава и надлежна 
Министарства, 
Донатори 

300.000 
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1.1.5 

Реконструкција, 
доградња и изградња 
канализационе мреже у 
МЗ Мирко Сотировић 

Решење проблема 
загађења реке 
Власине 

Стварање еколошких 
услова за живот 

2013.-
2014. 

Општина 
ЈПКУТ „Вилин 
Луг“ 

Општина Црна 
Трава и надлежна 
Министарства, 
Донатори 

100.000 

Програм 1.1.6: Завршетак радова на реконструкцији високонапонске и нисконапонске  електро мреже и одговарајућих трафо станица 

1.1.6 
Реконструкција 
нисконапонске електро 
мреже у МЗ Градска 

Боље снабдевање 
електричном 
енергијом 

Бољи услови за живот 2013. ЕДБ, Општина, 
МЗ 

Општина, 
самодопринос 
грађана 

100.000 

1.1.6 
Електрификација викенд 
насеља и спортског 
центра Соколица 

Снабдевање 
електричном 
енергијом викенд 
насеља и спортског 
центра Соколица 

Економски развој 2015. Општина,                    
Донатори 

Општина,                  
надлежна 
Министарства,                     
Донатори 

300.000 

Програм 1.1.7: Увођење АДСЛ у другим месним заједницама 

1.1.7 
Увођење АДСЛ 
Интернета у другим 
месним заједницама 

Лакши приступ 
информацијама 

Повратак људи на 
село, стварање услова 
за развој сеоског 
туризма 

2013.-
2014. 

Општина, МЗ, 
Телеком Србија 

Општина, Влада 
РС, Донатори 50.000 

Програм 1.1.8: Регулација речних корита и бујичних водотокова 

1.1.8 
Регулација речног 
корита кроз центар села 
Градска 

Уређење насеља Очувати чистоћу реке 2014. 

Министарство 
пољ. 
Водопривреде 
и шумарства и 
МЗ 

Министарство пољ. 
Водопривреде и 
шумарства, 
Општина 

20.000 
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1.1.8 
 

Уређење и чишћење 
корита реке Власине 

Очишћен и уређен кеј 
реке Власине  

Богатији туристички 
садржај 

2013.-
2015. 

МЗ Мирко 
Сотировић, 
Општина 

Општина, 
Министарство пољ. 
Шумарства и 
водопривреде,  
Донатори 

50.000 

Програм 1.1.9: Урбанистичко уређење насеља и улица 

1.1.9 Уређење трга и улица у 
Црној Трави  

Уређен трг и улице у  
Црној Трави 

Савремени изглед 
варошице 

2013.-
2014. 

Општина, МЗ 
Мирко 
Сотировић 

Општина, 
Донатори 150.000 

1.1.9 Асфалтирање улица у 
МЗ Градска 

Асфалтиране улице у 
Градској 

Безбедност саобраћаја 
и путника 

2013.-
2014. 

Општина, МЗ 
Градска 

Општина, 
Донатори 120.000 

1.1.9 Асфалтирање улице од 
цркве до Дома здравља 

Асфалтирана улица Безбедност саобраћаја 
и путника 2013. Општина Општина 60.000 

Стратешки циљ 1.2: Развој и унапређење социјалне инфраструктуре (образовање, здравство, култура, социјална и дечја заштита, спорт) за све 
становнике 

Програм 1.2.1: Изградња и реконструкција објеката социјалне инфраструктуре по приоритету 

1.2.1 Реконструкција Дома 
здравља у Црној Трави 

Реконструисана 
зграда Бољи услови за рад 2015. Дом здравља 

 
Министарство 
здравља 

150.000 

Програм 1.2.2: Изградња и унапређење простора за спорт и рекреацију 
1.2.2
;4.4.

2 

Уређење стаза за брдски 
бициклизам Уређење стаза 

Општина Црна Трава 
центар брдског 
бициклизма у овом 

2013.-
2014. 

Општина, ПБД 
Орловац 

Општина, 
Донатори 10.000 
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делу Европе 

1.2.2 

Изградња и 
реконструкција отворених 
спортских терена и дечјих 
игралишта у МЗ 

Изграђени и 
реконструисани 
спортски терени 

Усмеравање омладине 
на спорт, Превенција 
обољења  

2013.-
2017. Општина 

Општина, 
Министарство 
спорта 

100.000 

1.2.2 
Изградња спортског 
базена у Црној Трави са 
пратећим садржајима 

Изграђен спортски 
базен са пратећим 
објектима 

Усмеравање омладине 
на спорт, Превенција 
обољења 

2016.-
2018. Општина 

Општина, 
Министарство 
спорта 

400.000 

Програм 1.2.3: Техничко опремање објеката институција и обука кадрова за примену нових технологија, метода и начина рада 

1.2.3 

Оснивање и опремање 
лабораторије за 
испитивање грађевинског 
материјала у ТШ 
Милентије Поповић 

Основана и 
опремељена 
лабораторија 

Центар за испитивање 
грађевинског 
материјала у 
југоисточној Србији 

2015.-
2018. 

ТШ Милентије 
Поповић, 
Општина 

Министарство 
просвете, Општина, 
Донатори 

500.000 

Програм 1.2.4: Даље унапређење система социјалне заштите, брига о најугроженијим категоријама становништва (особе са инвалидитетом, 
стари, жене, мањинске и социјално угрожене групе) и њихово укључивање у економски и друштвени живот општине 

1.2.4 

Подизање нивоа свести, 
подстицање 
самосталности и 
интеграција 
најугроженијих група 
становништва (особе са 
инвалидитетом, жене, 
мањинске и социјално 
угрожене групе) 

Већа информисаност, 
рехабилитација и 
интеграција 
угрожених група кроз 
оснаживање и 
смањење 
искључености  

Укључивање и 
активно 
учествовање 
угрожених 
категорија у 
економском и 
друштвеном животу 
општине 

2013.-
2018. НВО, Општина Донатори 20.000 
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1.2.4 

Разматрање потреба и 
проблема бриге о старима, 
идентификовање 
проблема и пружање 
,,помоћи у кући“ 

Већа информисаност 
грађана о 
могућностима 
коришћења 
ванинституционалних 
облика социјалне 
заштите 

Развијање стратегије 
и јачање локалне 
заједнице кроз 
увођење нових 
облика заштите 

2013-
2018 

Центар за 
социјлани рад 
општине Црна 
Трава и 
Власотинце 

Општина, 
Донатори 130.000 

1.2.4 Формирање ,,заједнице 
становања са подршком“ 

Смањење потреба 
становништва за 
коришћење 
институционалних 
облика заштите, 
јачање солидарности и 
добросуседских 
односа, јачање улоге 
самих корисника у 
креирању система 
заштите 

Јачање отворених 
система заштите  

Центар за 
социјални рад 
општине Црна 
Трава  

Општина, 
Министарство за 
рад и социјална 
питања, Донатори 

30.000 

Стратешки циљ 1.3: Јачање капацитета локалне самоуправе, јавних предузећа и установа и цивилног друштва 

Програм 1.3.1: Реконструкција и опремање зграде Општинске управе у којој се налазе РУЈП и Републички катастар непокретности 

1.3.1 

Реконструкција зграде 
општинске управе и 
набавка канцеларијског 
намештаја 

Бољи услови за рад 
радника општинске 
управе 

Ефикаснији рад ОУ и 
побољшање услова за 
пружање услуга 
грађанима 

2013-
2014. Општина 

Општина, 
Донатори, 
Министарство 
регионалног 
развоја и локалне 
самоуправе 

300.000 

Програм 1.3.2: Побољшано пружање информација у услуга, прилагођених потребама грађана општине 
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1.3.2 Унапређење општинског 
информационог система 

Модернизована 
мрежа општинског 
информационог 
система 

Ефикаснији рад ОУ 2013.-
2014. Општина Општина, 

Донатори 10.000 

Програм 1.3.3: Обука и стручно усавршавање радника Општинске управе 

1.3.3 Обука радника општинске 
управе 

Обука радника ОУ у 
оквиру делокруга 
рада  

Ефикаснији рад ОУ 2013.-
2018. Општина Општина 

  

Програм 1.3.4: Техничко опремање јавних предузећа, набавка потребне механизације и опреме и обука запослених у складу са њиховим 
потребама 

1.3.4 

Набавка универзалне – 
комбиноване комуналне 
машине за чишћење и 
потребног алата за 
потребе ЈКП 

Набављена машина Ефикаснији рад ЈКП 2014. Општина, ЈКП 
Вилин Луг 

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС 

70.000 

1.3.4 
Набавка теренског возила 
за потребе одржавања 
водоводне и путне мреже 

Набављено теренско 
возило 

Ефикаснији рад ЈКП 
Вилин Луг и Фонда за 
грађевинско 
земљиште и путеве 

2015. Општина, ЈКП 
Вилин Луг,  

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС,  

30.000 

1.3.4 
Набавка опреме за 
детекцију кварова на 
водоводној мрежи 

Лако откривање 
кварова на 
водоводној мрежи 

Ефикаснији рад ЈКП 2015. Општина, ЈКП 
Вилин Луг 

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС 

60.000 

1.3.4 
Набавка возила за 
чишћење канализације и 
септичких јама  

Набављено 
специјално возило Ефикаснији рад ЈКП 2015. Општина, ЈКП 

Вилин Луг 

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС 

220.000 

1.3.4 Набавка ауто чистилице 
Набављена ауто 
чистилица за 
потребе ЈКП 

Ефикаснији рад ЈКП у 
зимском периоду 2014. Општина, ЈКП 

Вилин Луг 

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС 

30.000 
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1.3.4 
 

Набавка моторних санки 
 

Олакшан приступ 
грађанима општине 
у зимским условима  

Ефикаснији рад ЈКП, 
Месних канцеларија, 
Дома здравља 

2014. Општина, ЈКП, 
Дом здравља 

Општина, 
Донатори, ЈКП, 
Влада РС 

10.000 

Програм 1.3.5:  Помоћ развоју институција цивилног друштва кроз већу подршку и сарадњу локалне самоуправе, надлежних министарстава и 
донатора 

1.3.5
.; 

3.4. 

Подршка локалним 
спортским клубовима 

Усмеравање 
омладине на спорт 

Усмеравање омладине 
на спорт, Превенција 
обољења 

2013-
2015 Општина 

Министарство 
омладине и спорта, 
Општина, 
Донатори 

30.000 

1.3.5
.;3.4. 

Набавка опреме за  
бициклистички клуб 

Набављена потребна 
опрема – тренажери 
и бициклистички 
рамови, Усмеравање 
омладине на спорт 

Усмеравање омладине 
на спорт, Превенција 
обољења 

2013-
2015 

Општина, ПБД 
Орловац 

Општина, 
Донатори 10.000 

1.3.5
.;3.4. 

Оснивање и опремање 
локалне радио станице 

Опремљена радио 
станица за пружање 
свих потребиних 
информација на 
локалном нивоу 

Побољшање 
информисаности 
грађана 

2015 Општина, МЗ Општина, 
Донатори 10.000 

Приоритет 2: Јачање општинског економског развоја ослањањем на природне потенцијале 

Стратешки циљ 2.1: Развој тржишно орјентисане пољопривреде, прилагођене  стандардима  ЕУ искоришћавањем природних потенцијала и 
услова 

Програм 2.1.1: Планско улагање у развој пољопривреде 

2.1.1 

Спровођење имовинско-
правних послова у 
области пољопривреде и 
планско улагање у развој 

Предуслов за 
планско улагање 

Стварање услова за 
развој пољопривреде 

2013-
2025 Општина Општина  
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2.1.1 

Подршка развоју 
плантажног гајења 
боровнице и другог 
јагодичастог и бобичастог 
воћа 

Развој воћарства 
Подизање животног 
стандарда 
становништва 

2013-
2018 

Општина, 
заинтересовани 
пољопривредни 
произвођачи 

Општина, 
Донатори 400.000 

2.1.1 
Подршка развоју 
производње семенског и 
меркантилног кромпира 

Развој повртарства 
Подизање животног 
стандарда 
становништва 

2013-
2018 

Општина, 
заинтересовани 
пољопривредни 
произвођачи 

Општина, 
Донатори 200.000 

Програм 2.1.2: Производња биолошки здраве хране и развој специфичних врста органске производње, производња производа, робе са 
заштићеним географским пореклом и брендирање производа 

2.1.2
;2.1.

6 

Подстицај производњи 
биолошки здраве хране и 
едукација 
заинтересованих 
пољопривредних 
произвођача 

Заштита географског 
порекла производа 

Повећање 
производње сировина 
и финалних 
производа 

2013-
2018 

Радна група, 
Прерађивачи 

Прерађивачи, 
Донатори 50.000 

Програм 2.1.3: Оснивање мини фарми оваца, говеда и коза и побољшање расног састава стоке, рибњаци 

2.1.3 
Изградња 10 мини фарми 
говеда, коза и оваца (две 
мини фарме) 

Бржи развој 
сточарства на селу 

Повратак и опстанак 
младих породица на 
селу, економски 
развој, заустављање 
миграције 

2013-
2017 

Општина, МЗ, 
радна група 

Општина, 
Министарство пољ. 
Шумарства, 
водопривреде и 
Донатори 

150.000 

2.1.3 

Израда типских пројекта 
за развој специфичних 
видова пољопривреде 
(гајење оваца, говеда, 
коза, пчела) 

Пружање стручне и 
техничке помоћи 
заинтересованим  
грађанима у развоју 
пољопривреде 

Економски развој, 
Побољшање живота 

2013-
2018 Општина Општина, 

Донатори 50.000 

Програм 2.1.4: Подстицај узгоју, правилном сакупљању и преради лековитог биља и шумских плодова 
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2.1.4 
 

Подстицај узгоја и 
правилно сакупљање 
лековитог биља и 
шумских плодова 
 

Повећање откупа и 
заштита природних 
ресурса 
 

Стварање бољих 
услова услова за 
живот 
 

2013-
2018 
 

Општина 
 

Општина, 
Донатори, 
Министарство 
енергетике, развоја 
и заштите животне 
средине,  
Министарство пољ. 
Водопривреде и 
шумарства 

150.000 

2.1.4
;2.1.
6;          

2.2.1 
 

Помоћ при изради 
пројеката капацитета за 
прераду лековитог биља и 
обука заинтересованих 

Пружање стручне и 
техничке помоћи 
заинтересованим  
грађанима у гајењу 
лековитог биља 

Економски развој, 
Побољшање живота, 
Развој предузетништва 

2014-
2018 
 

Општина Општина, 
Донатори 50.000 

Програм 2.1.5: Подстицај развоју рибарства и пчеларства 

2.1.5 
 

Подстицај развоју 
рибарства и пчеларства 

Подстицај 
коришћењу воде и 
пчелиње паше 

Економско јачање 
газдинстава 

 
2014-
2018 

 

Општина, 
Удружења, 
Произвођачи 
конзумне рибе 

 
Удружења, 
Општина, 
Власници рибњака 
 

100.000 

Програм 2.1.6: Стална едукација пољопривредних произвођача и примена нових знања, стандарда и технологија у пољопривредној 
производњи 

2.1.6 
 

Обука заинтересованих 
лица за инспекторе 
органске производње 

Обучени инспектори 

Сертификација 
производа органске 
производње на 
јефтинији начин 

 
2016 
 

Општина Општина, 
Донатори 10.000 

Програм 2.1.7: Институционално повезивање произвођача, у циљу концентрације  и повећање понуде, рационалнијег коришћења ресурса и   
организованијег наступа на тржишту 



                 
                                                                                                 Стратешки план општине  

Црна Трава 
Страна 53 

 

53 
 

2.1.7 
 

 
Институционално 
повезивање 
пољопривредних 
произвођача (удружења, 
задруге..) 

 
Организован наступ 
на тржишту, 
Пласман робе 

 
Гаранција пласмана 
производа 
 

 
2013-
2018 
 
 

 
Општина, 
Задруга, 
Удружења 
 

 
Општина, 
Донатори,             
Задруга 
 

 
200.000 

 

Стратешки циљ 2.2: Развој предузетништва (МСПП) у складу са постојећим природним и створеним условима 

 Програм 2.2.3: Промовисање подстицајних мера локалне самоуправе за привлачење потенцијалних инвеститора 

2.2.3 

Промовисање 
подстицајних мера 
локалне самоуправе за 
привлачење 
потенцијалних 
инвеститора 
 

Прилагођавање 
општинских аката, 
посредовање у 
налажењу 
стратешких 
партнера, 
спровођење нових 
закона, 
обезбеђивање 
земљишта под 
повољним условима 

Развој 
предузетништва, 
стварање радних 
места, смањење 
миграције 
 

2013-
2018 
 
 

Локална 
самоуправа, 
Заинтересовани 
појединци 

 
Локална 
самоуправа, 
Заинтересовани 
појединци 
 

 

Стратешки циљ 2.3: Планско унапређење услужних делатности у складу са потребама   становништва и привреде                    

Програм 2.3.1:  Развој специфичних врста услужних делатности као подршка развоју туризма и привреде (угоститељство, култура, забава, 
разонода, личне услуге, информације, банке) и побољшању квалитета живота становника општине 
2.3.1 
 

Унапређење услужних 
делатности (стварање 

Побољшано 
пружање услуга 

 
Побољшање 

 
2013-

Локална 
самоуправа, 

Општина, 
Заинтересовани 200.000 



                 
                                                                                                 Стратешки план општине  

Црна Трава 
Страна 54 

 

54 
 

услова за отварање банке, 
угоститељских и забавних 
садржаја) 

грађанима 
 

стандарда живота, 
Стварање нових 
радних места, 
Подршка развоју 
туризма 

2018 
 
 

Заинтересовани 
појединци 

појединци 

Стратешки циљ 2.4: Развој специфичних врста туризма (сеоски, ловни, рекреативни, омладински и спортски) као подстицаја за развој осталих 
привредних грана 

Програм 2.4.1:  Оснивање туристичке организације задужене за спровођење планских аката развоја туризма 

2.4.1 
Оснивање и опремање 
туристичке организације 
општине 

Опремљена и 
основана ТО 

Промоција 
туристичких 
потенцијала општине 

 
2013-
2014 
 
 

Општина Општина, 
Донатори 50.000 

Програм 2.4.2:  Комплетирање туристичке понуде реконструкцијом и привођењем намени смештајних капацитета, културно-историјског 
наслеђа и пратећих делатности 

2.4.2 

 
Категоризација објекта за 
бављење сеоским 
туризмом 

Извршена 
категоризација у 
циљу бољег наступа 
на тржишту 

Израда туристичке 
понуде за бољи и 
организованији 
наступ на тржишту 

 
2014-
2015 
 

 
Општина 
 

Општина, 
Донатори 
 

15.000 

2.4.2 

 
Повећање ловне дивљачи 
са увођењем нових врста и 
изградња ловачког дома и 
приватних ловишта 

Побољшање 
туристичке понуде 
општине Црна Трава 
и привлачење 
туриста 

Комерцијализација 
ловног туризма 

2014-
2017 
 

Општина, ЛУ 
Црна Трава 

Општина, 
Донатори, Ловачки 
савез Србије 

150.000 

Приоритет 3: Задржавање и привлачење  креативних стручних кадрова 
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Стратешки циљ 3.1: Остваривање веће подршке свих релевантних субјеката (државне институције, локална самоуправа, привредници) 
спровођењу програма стипендирања за талентоване ученике 

Програм 

 
3.1. 

Стипендирање кадрова у 
приоритетним областима  

Привлачење 
стручних кадрова 

Задржавање стручних 
кадрова 

2013-
2015 
 

Општина, 
Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја 

Општина, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја  

20.000 

Стратешки циљ 3.2: Обезбеђивање кадровских станова за стручне кадрове 

Програм 

3.2. Завршетак надградње 
кадровске стамбене зграде  

Завршетак свих 
грађевинских и 
занатских радова и 
стављање станова у 
функцију 

Задржавање стручних 
кадрова 

2013-
2014 

 
Општина, ЈКП Општина, ЈКП, 

Донатори 100.000 

Стратешки циљ 3.3: Интензивна сарадња локалне самоуправе, образовних институција, привредника и НСЗ на програмима 
пре/доквалификације, запошљавања и самозапошљаваља младих 

Програм 

3.3. 

Спровођење пројеката 
запошљавања младих: 
самозапошљавање, 
приправници-волонтери, 
таленти 

Оспособљавање за 
самосталан рад у 
струци, подршка 
младим 
талентованим 
кадровима, подршка 
при оснивању 
предузећа 

Смањење броја 
незапослених, 
Економска стабилност 

2013-
2018 
 

НСЗ, 
Заинтересовани 
појединци 

НСЗ 100.000 
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3.3; 
3.4 

Стручно оспособљавање и 
преквалификација 
незапослених лица за 
познате и непознате 
послодавце  

Организовање обука 
за познате 
послодавце у складу 
с потребама и обука 
и преквалификација 
(информатичка,обук
а за вођење малог 
бизниса, учење 
језика, писање 
пројеката) 

Лакше налажење 
посла, смањење броја 
незапослених 

2013-
2018 
 

НСЗ, НВО, 
заинтересовани 
појединци 

НСЗ, Донатори 

80,00/мес
ечно по 
једном 
лицу 

Приоритет 4: Афирмисање општине као еколошке оазе 

Стратешки циљ 4.1: Израда, усвајање и спровођење неопходне планске и законске документације у циљу заштите ваздуха, воде, шума, дивље 
флоре и фауне општине 

Програм 4.1.1: Израда студије заштите животне средине (ЛЕАП) и доношење локалних аката 

4.1.1 Израда ЛЕАП-а 

Дефинисање мера и 
инвестиција за 
заштиту животне 
средине 

Стално предузимање 
акција из области 
екологије у складу са 
ЛЕАП-ом 

2013 
 

Општина, 
Стручне 
службе, 
Грађани 

Општина,  
Донатори 18.000 

4.1.1
;4.1.
2;4.2

.3 

Формирање службе за 
заштиту животне средине 
при локалној самоуправи 

Поштовање 
законских обавеза и 
боља контрола 
загађивача 

Предузимање 
стручних акција у 
циљу заштите 
животне средине, 
Чистија животна 
средина 

 
2014 
 

Општина Општина  

Програм 4.1.2: Заштита појединих биљних и животињских врста и увођење казнене политике за прекршиоце 
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4.1.2 
Заштита појединих 
биљних и животињских 
врста  

Очување сеоске 
средине 

Стварање еко зоне и 
развој сеоског 
туризма 

 
2013-
2018 
 

Општина, 
МЗ,ТО, грађани 

Општина, 
Донатори 10.000 

Програм 4.1.3: Санитарна заштита водозахвата и изворишта са пратећим објектима на читавој територији општине 

4.1.3 Санитарна заштита 
водозахвата и изворишта  

Решење проблема 
водоснабдевања 

 
Стварање услова за 
снабдевање грађана 
здравом пијаћом 
водом 

 
2013-
2018 
 

Општина, ЈКП Општина, 
Донатори 15.000 

 Стратешки циљ 4.2: Веће ангажовање релевантних локалних, регионалних и републичких субјеката на решавању проблема комуналног 
отпада и заштита слива реке Власине 

Програм 4.2.1: Даље ангажовање општине на реализацији пројекта регионалне депоније и рециклажног центра 

4.2.1
;4.2.

2 

Одређивање локације и 
изградња трансфер 
станице (сметлишта) 

Боље 
искоришћавање 
секундарних 
сировина уз 
хигијенско одлагање 
минималних 
количина 
комуналног отпада 

Трајно решење 
одлагања смећа, 
Заштита животне 
средине, Заштита 
слива реке Власине 

 
2018 
 

Општина, ЈКП 

Општина, МЗ, 
Министарство,енер
гетикеке, развоја и 
заштиту животне 
средине, Донатори 

100.000 
 

4.2.1 

Набавка и инсталација 
контејнера и канти за 
примарно прикупљање и 
селекцију комуналног 
отпада 

Боље 
искоришћавање 
секундарних 
сировина, 
Рационалније 
коришћење депоније 

Чистија и здравија 
животна средина 

2014-
2016 
 

Општина, ЈКП 

Општина, МЗ, 
Министарство,енер
гетикеке, развоја и 
заштите животне 
средине, Донатори 

20.000 
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уз безбедно 
одлагање 
медицинског 
материјала 
 

Програм 4.2.4: Санација постојећих дивљих депонија 

4.2.4 

Санација постојеће 
депоније насеља Црна 
Трава и дивљих депонија 
по сеоским МЗ 

Очишћена градска 
депонија, највећи 
део смећа уклоњен 
путем рециклаже 

Чистија и здравија 
животна средина, 
Заштита слива реке 
Власине 

2013-
2016 
 

Општина, ЈКП 

Општина, МЗ, 
Министарство,енер
гетикеке, развоја и 
заштите животне 
средине, Донатори 

100.000 

Стратешки циљ 4.3: Едукација и подизање свести становништва о значају заштите и унапређења животне средине 

 Програм 4.3.1: Стална едукација грађана и примена нових знања и стандарда о заштити и унапређењу животне средине 

4.3.1 

Информативно 
едукативне медијске 
кампање и подизање 
нивоа свести о ЗЖС 
(значај и принципи 
рециклаже, управљање 
отпадом, чишћење 
дивљих депонија, важност 
учешћа грађана у ЗЖС...) 

Скретање пажње 
грађана и локалних 
институција на 
проблеме животне 
средине 
 

Чистија животна 
средина и савеснији 
однос према 
секундарним 
сировинама и заштити 
животне средине 

2013-
2018 
 

Општина и 
стручне 
службе, НВО 

Општина, 
Донатори 10.000 

Стратешки циљ 4.4: Медијска и друга промоција еколошко туристичких потенцијала општине 

Програм 4.4.1: Промоција на регионалном и републичком нивоу (служба за информисање, јавна гласила, wеб сите, водичи, брошуре) 
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4.4.1 
Маркетиншка промоција 
туристичких потенцијала 
општине 

Израда туристичког 
водича општине са 
мапирањем свих 
туристичких 
потенцијала 

Економски ефекти, 
Развој сеоског 
туризма 

 
2013-
2018 
 

Општина, ТО Општина, 
Донатори 10.000 

Програм 4.4.2: Организовање препознатљивих културних, туристичких и спортских манифестација (Мountain bike трка, сабор грађевинара, 
вашар на Тумби и Чобанцу) 

4.4.2 

Организација туристичких 
манифестација (ликовна 
колонија, дани боровнице, 
сабор печалбара, трке у 
брдском бициклизму) 

Презентација 
општине кроз разне 
видове културних и 
спортских 
манифестација 

Економски ефекти, 
Развој сеоског 
туризма 

 
2013-
2018 
 

Општина, 
МЗ,ТО, грађани 

Општина, 
Донатори 60.000 

4.4.2 

Изградња спортског 
терена са пратећим 
садржајима (спортски 
центар Соколица) 

Изграђен спортски 
центар Соколица са 
пратећим 
садржајима 

Економски развој 2016 Општина,                  
Донатори 

Општина,                     
надлежна 
министарства,                    
Донатори 

300.000 

Програм 4.4.3: Брендирање производа са општинског тржишта 

4.4.3 Брендирање производа са 
општинског подручја 

Заштита и увођење 
заштитне марке  

Економски ефекти, 
развој 
предузетништва, 
Развој сеоског туризма 

 
2013-
2014 
 

 
Општина, МЗ, 
грађани 

 
Општина, 
Донатори 

100.000 
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8.  МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Имајући у виду да свака стратегија и њен акциони план подлежу контроли и 
вредновању, Пројектни тим је предвидео да ће се у овој стратегији, овом њеном делу 
посветити посебна пажња.  
У ту сврху, општина Црна Трава ће, у року од 6 месеци од датума усвајања Стратегије, 
именовати тело које ће израдити посебан план за мониторинг и евалуацију, који ће 
обавезно садржати следеће елементе: 

 Именована лица/тело за праћење реализације пројеката (укључујући и 
екстерна лица) 

 Временски план мониторинга 
 Именована лица/тело за евалуацију (укључујући и екстерна лица) 
 Дефинисани термини за евалуацију 

Именовано тело ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са 
посебним освртом на евентуалне препреке у реализацији и давати смернице за 
усклађивање акционог плана са већ урађеним. 
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9. АНЕКСИ  

 АНЕКС 1: Решење о образовању радне групе за ревизију стратешког плана 
општине Црна Трава 

 АНЕКС 2: Решење о образовању Савета за родну равноправност општине Црна 
Трава 

 АНЕКС 3: Индикатори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНЕКС 1: Радна група 
 
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА 2013-2018 
   
1. Славољуб Благојевић Председник општине Црна Трава 
2. Јован Цекић Начелник општинске управе 
3. Лариса Динкић Секретар СО-е Црна Трава и председник Савета 
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за родну равноправност 
4. Милча Савић Грађевински инспектор и ССС за урбанизам и 

просторно планирање 
5. Љубиша Јаћимовић Порески инспектор и израда буџета 
6. Ватрослав Славковић ССС за локални економски развој 
7. Милица Поповић Комунални инспектор и ССС за стамбено-

комуналне послове и заштите животне средине 
8. Василије Ђорђевић Саобраћајни инспектор и ВС за послове 

пољопривреде 
9. Игор Дојчиновић Координатор месних заједница  
10. Станча Стојановић Директор Фонда за путеве 
11. Светлана Ђорђевић Директор ЈКП ,,Вилин Луг“ 
12. Сунчица Станковић Директор ПУ ,,Младост“ 
13. Радоја Јовић Директор ТШ са домом ученика ,,М.Поповић“ 
14. Виолета Радивојевић Директор ОШ ,,А.Стојановић“ 
15. Др.Саша Симоновић Управник здравствене амбуланте ,,Црна Трава“ 
16. Љубиша Савић Директор општинске библиотеке ,,Сестре 

Стојановић“ 
17. Владан Николић Спортски директор ПБД ,,Орловац“ и члан 

савета за родну равноправност 
Партнер и фасилитатор процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Црна 
Трава 2013-2018: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
 
 Име и презиме Функција/радно место Задужење 
1. Татјана Панић Живковић Менаџер пројекта за 

инфраструктуру, просторно 
планирање и СЛАП 

Тим лидер на пројекту 
PBILD-a: 
Ревизија/израда 
стратегије 
локалног развоја са 
фокусом на 
родна и мањинска права 
у 8 
општина Јабланичког и 
Пчињског округа. 

2. Драгана Белензада Менаџер пројекта за 
социјални развој и 
запошљавање 

Консултант 
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АНЕКС 2:РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
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АНЕКС 3: ИНДИКАТОРИ 
 

Početna godina 2016 
Indikator (opis) Izvor 

Godina Vrednost Ciljana 
vrednost 

Приоритет 1: Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански 
развој инфраструктуре и услуга 

Стратешки циљ 1.1: Израда планских аката и циљани развој путне, комуналне, 
електро и  телеконуникационе инфраструктуре 
Dužina opštinskih puteva u km / 
km² 

JP“Direkcija za 
urbanizam i 
izgradnju“ 

2011 178  

Dužina puteva pod savremenim 
kolovozom 

DevInfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 53  

Broj domaćinstava priključenih 
na vodovodnu mrežu 

DevInfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 1.179  

Dužina vodovodne mreže (km) DevInfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 43  

Broj domaćinstava priključenih 
na kanalizacionu mrežu  

DevIinfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 115  

Dužina kanalizacione mreže 
(km) 

DevInfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 4  

Telefonske linije (na  100 
stanovnika) 

DevInfo (RZS-
Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 30  

Broj novoizgradjenih 
obrazovnih, kulturnih i sportsko-
rekreativnih objekata 

Opština Crna 
Trava 

2009 1  

Стратешки циљ 1.2: Развој и унапређење социјалне инфраструктуре (образовање, 
здравство, култура, социјална и дечја заштита, спорт) за све становнике 
Ukupan broj korisnika socijalne 
zaštite na evidenciji Centra za 
socijalni rad (ukupno i prema 
polu) 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 U-364 
Ž-149 

 M-215 

 

Udeo korisnika socijalne zaštite 
u populaciji opštine (%) 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 2,5  

Ukupan broj korisnika socijalne 
zaštite (у надлежности локалне 
самоуправе) упућених од 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 

2011 75  
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стране ЦСР у односу на 
укупан број становника 
општине 

socijalnu zaštitu) 

Број стручних радника у 
центру за социјални рад 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 1  

Број лица корисника новчане 
социјалне помоћи 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 73  

Удео корисника новчане 
социјалне помоћи у 
популацији општине 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 5,0  

Број корисника дечјег додатка 
(0-17) 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 55  

Удео корисника дечјег 
додатка у популацији 
општине ( у %) 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 30,6  

Број корисника основног 
додатка за негу и помоћ 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 10  

Broj деце која користе услуге 
смештаја (0-17) 

Centar za 
socijalni rad 

2011 17  

Broj dece sa invaliditetom  која 
користе услуге смештаја 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 3  

Број корисника државних 
домова за смештај старијих, 
старијих од 65 година 

DevInfo 
(Republički 
zavod za 
socijalnu zaštitu) 

2011 8  

Broj lekara na 1000 stanovnika DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 
Srbije)  

2010 2,6  

Broj lekara na 1000 stanovnika-
zdravstvena zaštita dece 

DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 
Srbije)  

2010 0,0  

 Broj lekara na 1000 stanovnika-
zdravstvena zaštita školske dece 
i omladine 

DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 
Srbije)  

2010 0,0  

Broj lekara na 1000 stanovnika-
zdravstvena zaštita odraslog 

DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 

2010 2,2  
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stanovništva Srbije)  
Broj lekara na 1000 stanovnika-
zdravstvena zaštita žena 

DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 
Srbije)  

2010 0,0  

Rashodi za zdravstvenu zaštitu 
korisnika budžetskih sredstava 
po stanovniku (u dinarima) 

DevInfo (Institut 
za javno zdravlje 
Srbije) 

2010 3.400  

Програм 1.2.4: Даље унапређење система социјалне заштите, брига о 
најугроженијим категоријама становништва (особе са инвалидитетом, стари, жене, 
мањинске и социјлно угрожене групе) и њихово укљућивање у економски и 
друштвени живот општине 
Broj odbornica u SO Црна 
Трава 
 

Opština Црна 
трава 
  

2012 7  

Broj članica Opštinskog veća  Opština Црна 
Трава 
 

2011 0  

Broj žrtava porodičnog nasilja Centar za 
socijalni rad 

2011 47  

Broj predstavnika manjinskih 
grupa u SO Црна трава 
 

Opština Црна 
Трава 
 

2011   

Програм 1.3.2: Побољшано пружање информација у услуга, прилагођених 
потребама грађана општине 
Broj organizovanih javnih 
rasprava  

Opština Црна 
трава 
 

2011 0  

Broj registrovanih primedbi 
godišnje 

Opština Црна 
трава 
 

2011 1 ↓ 

% izvornih prihoda u bužet 
opštine  

Opština Црна 
Трава 
 

2011 13,46  

% naplate poreza na imovinu  Opština Црна 
Трава 
 

2010 70  

Приоритет 2: Јачање локалног економског развоја ослањањем на природне 
потенцијале 
Стратешки циљ 2.1: Развој тржишно орјентисане пољопривреде, прилагођене  
стандардима  ЕУ искоришћавањем природних потенцијала и услова 
Broj registrovanih 
poljoprivrednih gazdinstava 

Organ opštinske 
uprave 

2011 155  

Obradive površine u ha Organ opštinske 
uprave  

2011 9.792  

Обрадиве пољопривредне 
површине у ха 
 

Organ opštinske 
uprave  

2011 15.667  

Broj zaštićenih prirodnih dobara  Opština Црна 2011 2  
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Трава  
Teritorija pod šumom (ha) DevInfo (RZS-

Saobraćaj i 
telekomunikacije) 

2011 12.317  

Стратешки циљ 2.2: Развој предузетништва (МСПП) у складу са постојећим 
природним и створеним условима 
Broj nezaposlenih (ukupno i 
prema polu) 

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 6.019 
Ž-2823 
M-3196 

↓ 

Broj novoosnоvanih (start up) 
privrednih društava 
/preduzetnika 

Agencija za 
privredne registre 

2011 10/195  

Broj brisanih-ugašenih 
privrednih društava 
/preduzetnika 

Agencija za 
privredne registre 

2011 24/176 ↓ 

Стратешки циљ 2.3: Планско унапређење услужних делатности у складу са 
потребама   становништва и привреде                     
Dešavanja za mlade ( koncerti, 
akcije, skupovi...) godišnje 

Opština Црна 
Трава  

2011 2  

Broj realizovanih projekata sa 
partnerima na teritoriji opštine  
(institucije, NVO, privreda) 

Opština Црна 
Трава 

2011 4  

Стратешки циљ 2.4: Развој специфичних врста туризма (сеоски, ловни, рекреативни, 
омладински и спортски) као подстицаја за развој осталих привредних грана 
Broj noćenja  Opština Црна 

Трава 
2012 7140  

Broj kategorisanih domaćinstava Opština Црна 
Трава 

2011 0,0 ↓ 

Приоритет 3: Задржавање и привлачење младих креативних стручних кадрова 
 

Број ученика уписаних у 
основне школе-матичне школе 

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 35 ↓ 

Број ученика уписаних у 
основне школе-подручна 
одељења 

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 15 ↓ 

Стопа завршавања основне 
школе (у %) 

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 46,1  

Број средњих школа DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 1  

Број ученика уписаних у DevInfo (RZS- 2011 176 ↓ 
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средње школе Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

Број ученика који завршавају 
средњу школу 

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 49 ↓ 

Стопа одустајања од 
школовања у средњем 
образовању  

DevInfo (RZS-
Statistika 
zaposlenosti i 
zarada, NSZ) 

2011 2 ↓ 

Udeo stanovnika sa završenom 
visokom stručnom spremom 

Opštine u Srbiji 
2010 

2009 5  

Расходи за образовање 
корисника буџетских 
средстава (у хиљадама 
динара) основно образовање 

РЗС-Статистика 
образовања 

2011 23.733  

Расходи за образовање 
корисника буџетских 
средстава (у хиљадама 
динара) остало образовање 

РЗС-Статистика 
образовања 

2011 36.457  

Приоритет 4: Афирмисање општине као еколошке оазе 
Broj usvojenih dokumenata u 
oblasti zaštite životne sredine  

Opština Црна 
Трава 

2011 1  

Procenat domaćinstava pokriven 
uslugom odvoza smeća 

Izveštaj JKP  2011 15%  

Količina prikupljenog otpada 
godišnje u tonama 

Izveštaj JKP  2011 10  

%  recikliranog otpada Izveštaj JKP  2011 0,0  
Kvalitet vode  Opština Црна 

Трава 
2011 I  

Broj divljih deponija  Opština  Црна 
Трава 

2011 20  
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