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1. УВОД 

 

Због вишедеценијског неодговорног приступа проблематици у области заштите 

животне средине, и нарушавања основних параметара који карактеришу здраво окружење, 

насталог из таквог односа, Општина Блаце је покренула израду ЛЕАП-а, очекујући да 

измењеним ставом према природи, унапреди и квалитет живота свих њених становника.. 

У документу који је пред вама, на систематичан начин дат је преглед садашњег стања 

животне средине на овом простору, рангирани су сви еколошки проблеми и утврђена листа 

приоритета, а затим и одређене конкретне активности које је потребно предузети да би се 

они решили. 

Прихватајући ЛЕАП као план и стратегију читаве локалне заједнице, дугујемо 

захвалност свима који су у његовој изради учествовали. Пре свега, међународној 

организацији ОЕБС, која је финансијски помогла овај пројекат, затим члановима Радне групе 

и Еколошког друштва "Зелена планета" Блаце, као партнерској организацији, али и најширој 

јавности, коју су успели да укључе у израду Плана. Она је својим примедбама, идејама и 

сугестијама, кроз анкете и непосредне контаке са ЛЕАП канцеларијом, умногоме помогла 

израду овог првог стратешког документа Општине Блаце, у области заштите животне 

средине. 

Урађен по међународно признатој методологији, ЛЕАП представља само почетни, али 

значајан и велик, корак у намери да се приступи решавању бројних еколошких проблема. 

Наставак тог посла је онај тежи део, који нам тек предстоји, да се реализују сви зацртани 

циљеви и активности, како би Блаце оправдало проглашење своје територије Еколошком 

општином, Декларацијом из 2003. године. 

 

 

 Председник Општине Блаце 

 Небојша Милосављевић 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЛЕАП-а 

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је учеснички процес регионалне или 

локалне заједнице који води ка одређеним мерама и инвестицијама у животној средини. 

ЛЕАП подразумева идентификацију проблема у животној средини, одређивање 

приоритета и избор најприкладнијих мера за решавање приоритетних проблема у 

животној средини. ЛЕАП у исто време представља и стратешко–програмски документ и 

акциони план. Само име – Локални еколошки акциони план или програм – говори да 

главни нагласак треба ставити на акцију и конкретне програме. Са друге стране, визија 

заједнице и проблеми који су идентификовани, али нису утврђени као приоритет, као и 

могућност ревизије плана дају ЛЕАП-у стратешко-програмски карактер. ЛЕАП-е треба да 

остварују људи који живе у датој области. Само локално становништво може да креира 

ЛЕАП на начин који заиста испуњава локалне потребе. ЛЕАП нуди много начина за 

учешће jавности и сарадњу између локалне администрације, стручних служби и грађана. 

Коначан циљ је укључивање јавности како би ЛЕАП заиста био схваћен као својина 

већине становништва. ЛЕАП нуди истински учеснички (партиципаторни) начин 

третирања локалних проблема у животној средини. Од стварања визије заједнице, кроз 

избор приоритета и креирања акције, до имплементације изабраних пројеката, јавност има 

прилику да утиче на своју будућност. Идеална структура ЛЕАП-а мора бити прилагођена 

условима живота у оквиру једне државе, региона или општине. Локалне заједнице се 

суочавају са различитим проблемима, поседују различите ресурсе и признају различите 

вредности. 

Иако не постоје апсолутна правила о развоју и имплементацији локалног еколошког 

акционог плана, већина ЛЕАП-а садржи следеће основне кораке: 

1. Организација процеса, његово дефинисање са заинтересованим странама и 

договор око правила рада 

2. Идентификација основних учесника у процесу израде ЛЕАП-а и формирање 

Радне групе 

3. Дефинисање постојећих проблема у животној средини и њихових узрока  

4. Идентификација приоритетних циљева у животној средини заснована на 

транспарентним критеријумима и анализама 

5. Дефинисање активности и акција за достизање утврђених приоритетних циљева, 

укључујући средства потребна за њихову реализацију  

6. Писање ЛЕАП-а укључујући План за имплементацију и мониторинг  

7. Имплементација ЛЕАП-а 

8. Надгледање имплементације и резултата ЛЕАП-а  

У већини случајева, припрема ЛЕАП-а као документа траје од 10 до 18 месеци. 

Пошто је прихваћен од стране јавности и усвојен од стране општине, ЛЕАП документ 

представља основу за имплементацију и мониторинг. Процес имплементације ЛЕАП-а би 

требало да има ограничен рок, најчешће око 4 године, након чега треба извршити ревизију 

и ажурирање документа. 

Циљ процеса локалног планирања је развој свеобухватног програма са конкретним 

aкцијама који би унапредио животну средину помоћу доступних ресурса по прихватљивој 

цени. Различите активности/акције укључене у ЛЕАП треба да буду комбинација нових и 

већ постојећих идеја. Те активности треба да имплементирају различите групе и сектори, а 

не само локалне власти. Циљ ЛЕАП-а је да буде реалан и достижан у одређеном 

временском интервалу и у оквиру доступног буџета. Уопштено, ЛЕАП-и су фокусирани 

на краткорочне приоритете (око 4 године). То не значи да би ЛЕАП-и угрозили визију 

дугорочних циљева заједнице. Та визија ће постепено постати реалност извршавањем 

достижних и реалних мера. 
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Што се тиче финансија, привлачење стране финансијске помоћи за заједницу није 

примарна мера ЛЕАП-а. Финансијском анализом у периоду одређивања приоритета 

изабрана је опција унапређења животне средине са прихватљивим трошковима, што ће се 

финансирати већином из националних и локалних извора. 

ЛЕАП пре свега треба да обезбеди услове за сврсисходније и рационалније улагање 

и усмеравање средстава са локалног нивоа у решавање проблема животне средине. Тиме 

се међутим отварају и могућности за конкурисање за финансијску подршку у оквиру 

програма међународне сарадње, као и финансијску подршку са републичког нивоа. 

Циљеви заштите животне средине морали би бити усклађени са економским развојем. 

Утицаји предложених решења на економска и социјална питања морају бити прихватљиви 

за заједницу. Такав приступ, где се напредак у заштити животне средине постиже упоредо 

са унапређењем економије, представља основу за будући одрживи развој локалне 

заједнице.  

2.1. Идентификација учесника у изради ЛЕАП-а општине Блаце 

Радна група је основно радно тело у изради ЛЕАП-а општине Блаце. Радна група је 

састављена од: 

- представника општинске управе и јавних предузећа које је основала општина – 5 

чланова 

- представника привредног сектора – 1 члан 

- представника образовних и здравствених институција, невладиних организација, 

медија и заинтересованих грађана – 4 члана 

 

Основни задатак Радне групе био је да учествује у дефинисању циљева, избору 

активности, припреми техничких извештаја и изради акционог плана.  

Технички тимови су формирани за приоритетне области рада, тј. одређене тематске 

целине, а чине их углавном чланови Радне групе. У изузетним случајевима, у рад 

техничких тимова су укључивани стручњаци одређеног профила по позиву. Основни 

задатак техничких тимова је био да јасно дефинишу акције и активности за постизање 

циљева који су зацртани ЛЕАП-ом. 

2.2. Израда учесничке процене стања животне средине и утврђивање визије 

заједнице 

Прва конкретна активност на изради ЛЕАП-а Блаца била је анкетирање грађана о 

проблемима животне средине, како би се дошло до тзв. „учесничке процене стања“. 

Анкетом је обухваћено укупно 382 грађана (око 3% укупног броја становника) са 

територије целе општине. Резултати анкете су показали да већина анкетираних грађана 

сматра да општина Блаце има значајне проблеме у области животне средине, као и да се 

већина анкетираних слаже по питању најзначајнијих проблема. 

Резултати анкете су кроз дискусију а потом и кроз рад у радним групама потврдили 

закључке до којих се дошло обрадом анкете, с тим да су идентификовани проблеми 

спецификовани. На тај начин дефинисана је учесничка процена стања. Сви проблеми су 

потом сврстани у 8 тематских целина: 

- управљање отпадом, 

-  

- квалитет ваздуха 

- водоснабдевање 

- информисање, образовање и јавна свест, 

- бука 

- загађење земљишта и заштита шума, 

- стање зелених површина 



Локални Еколошки Акциони План општине Блаце 

12 

Визија заједнице је утврђена по стандардном принципу, за исте области као и 

учесничка процена стања. Визија заједнице је требала да прикаже жељену слику стања 

животне средине на територији општине Блаце у будућности, водећи при том рачуна да та 

слика ипак буде реална и остварљива. 

2.3. Утврђивање приоритетних области рада у оквиру ЛЕАП-а 

Иако све тематске целине свакако заслужују пажњу, пројектни задатак као и 

одређена ограничења (временска, финансијска и сл.) захтевали су утврђивање 

приоритетних области рада. Избор приоритета је најкомплекснији део процеса израде 

ЛЕАП-а. Методологија ЛЕАП-а подразумева усаглашеност свих сектора заједнице око 

избора приоритета и начина њиховог решавања. С обзиром да је циљ ЛЕАП-а да, између 

осталог, буде и реалан и изводљив, било је неопходно водити рачуна о могућностима 

заједнице, временском року, трошковима, законодавном оквиру, постојећим плановима и 

програмима итд. 

Радна група је анализирала све дефинисане проблеме, утврдила узроке и последице 

проблема и за сваки проблем потом утврдила специфичан циљ. Следећи корак је 

представљало груписање циљева у тематске целине. 

Чланови Радне групе су, након презентације и представљања стања у датим 

областима заснованог на постојећим подацима, попуњавајући посебно припремљен 

упитник одабрали пет приоритетних области ЛЕАП-а Блаца: 

- Чврст комунални и опасан отпад, 

- Образовање, информисање и јавна свест, 

- Отпадне воде, 

- Водоснабдевање, 

- Земљиште и шуме 

2.4. Стручни преглед стања животне средине 

Узимајући у разматрање приоритетне области ЛЕАП-а, одлучено је да се формира 

укупно пет техничких тимова и то за сваку од одабраних области посебно. 

Задатак техничких тимова је био да, у складу са упутствима добијеним од 

координатора, припреме стручне, техничке извештаје за сваку од приоритетних области. 

Извештаји се састоје од прегледа стања у прошлости, описа садашњег стања, 

статистичких података, анализе трендова и тенденција, закључака и препорука. Технички 

тимови су формирани од чланова Радне групе, а додатна помоћ је обезбеђена од стране 

општинске адмнистрације, јавних предузећа, невладиних организација и сл. 

2.5. Акциони план за приоритетне области 

Анализирајући закључке али и циљеве који су раније дефинисани, сходно 

смерницама које су дате у техничким извештајима, утврђене су активности које је 

неопходно предузети како би се достигли циљеви или бар покренуо поступак за њихово 

достизање. За сваку активност дати су очекивани резултати, назнака о институцији или 

организацији која би требало да спроведе активност, оквирни временски рок за извршење, 

процена буџета и потенцијални извори финансирања. Наравно, у неким случајевима није 

било могуће проценити временски рок или оквирни буџет, тако да је то остављено за неку 

каснију фазу имплементације ЛЕАП-а, када претходне активности буду до краја 

реализоване. 

Сви поменути елементи, општи подаци о општини Блаце, преглед стања животне 

средине, технички извештаји и скуп предвиђених активности чине документ Локални 

еколошки акциони план (ЛЕАП) Блаца. 
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2.6. Избор приоритетних циљева у реализацији акционог плана 

Узимајући у обзир све релевантне чињенице, а пре свега имајући у виду да је овај 

документ припремљен за период од пет година (до 2011. године), након чега би требало да 

се изврши његова ревизија, извршен је избор приоритетних циљева у реализацији 

акционог плана. 

Рангирање приоритетних циљева извршено је по методологији бодовања, а 

коришћени су следећи критеријуми: потенцијални утицај на животну средину, 

потенцијални утицај на здравље становништва, временски рок за имплементацију 

активности и број корисника у процентима. 

2.7. Друге активности реализоване током процеса израде ЛЕАП-а 

Током процеса израде ЛЕАП-а Блаца реализовано је неколико пратећих активности, 

пре свега у циљу едукације, информисања и подизања јавне свести. Неке од најважнијих 

активности су: 

- семинар о методологији израде ЛЕАП-а, одржан у Пролом Бањи од 17.-19. марта 

2006. године, коме су присуствовали сви чланови радне групе и где су стекли знања 

и вештине потребне за израду овог документа.   

  
Слика 1. Семинар у Пролом Бањи Слика 2. Једна од радионица на семинару 
Извор: ЛЕАП канцеларија Извор: ЛЕАП канцеларија 

 

- изложба дечијих ликовних радова организована у Културном центру у Блацу. У 

организацији изложбе учествовали су представници пројекта, Општине Блаце и 

наставници и ученици основне школе, а најбољи дечји цртежи су награђени, док је 

један од њих на другом састанку Радне групе изабран за лого пројекта. 

  
Слика 3. Изложба дечјих ликовних радова Слика 4. Уручење награде за најбољи рад 
Извор: ЛЕАП канцеларија   Извор: ЛЕАП канцеларија 
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- информисање и подизање јавне свести; у том циљу успостављена је сарадња са 

локалним медијима. Све релевантне информације о току ЛЕАП процеса 

објављиване су путем медија (радио и ТВ Блаце), чији представници су 

учествовали и на састанцима Радне групе. 

- организација већег броја радних састанака са учесницима на пројекту и грађанима, 

обилазак значајнијих локација (градска депонија, акумулација „Придворица“, и сл.) 

- креирање веб презентације Локални еколошки акциони план Блаце на адреси 

http://www.leap.org.yu, као и редовно ажурирање значајнијих информација 

представљених на општинском веб сајту http://www.blace.org.yu. 

- у циљу информисања шире јавности, ЛЕАП 

канцеларија се представила излагањем на 

сопственом штанду у оквиру четврте по реду 

манифестације „Дани шљиве 2006“, 2. и 3. 

септембра у Блацу. Том приликом је организован 

квиз за ученике основне и средње школе, али и 

све заинтересоване грађане, који се односио на 

информисаност о ЛЕАП-у. Најбољим учесницима 

додељене су пригодне награде, јубиларно издање 

Србија – Никола Тесла 150 година, које је 

обезбедила канцеларија OSCE. 

- Организован је семинар за представнике 

локалних власти о учешћу јавности у донешењу 

одлука које се тичу животне средине. Семинар је 

одржан 17.10.2006. године, у згради Општине 

Блаце, где су присутни имали прилику да чују и 

упознају основне принципе Архуске конвенције, 

процедуре код укључивања јавности, као и 

доступности правосуђа. 

 

 

 

 
Слика 5. Штанд ЛЕАП-а на 

„Данима шљиве2006“ 
Извор: ЛЕАП канцеларија 

 
Слика 6. Семинар за представнике 

локалних власти 
Извор: ЛЕАП канцеларија  

http://www.leap.org.yu/
http://www.blace.org.yu/
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3. ПРИКАЗ СТАЊА 

 
Слика 7. Панорама Блаца 

Фото: Дејан Кнежевић 

3.1. Климатске карактеристике 

Територија општине Блаце има умерено континенталну климу са изразитим 

континенталним карактеристикама, која са повећањем надморске висине поприма 

карактер планинске климе. На такве климатске карактеристике су, поред спољних 

фактора, утицале и карактеристике Топличке котлине и правци пружања планинских 

масива Копаоника и Великог Јастребца. 

3.1.1. Температура ваздуха 

На територији општине Блаце просечна средња годишња температура износи 10,1ºС. 

На основу података Метеоролошке станице у Блацу, у следећој табели су дате средње 

месечне температуре ваздуха: 

Табела 1. Просечна температура ваздуха за Блаце по месецима  

Блаце I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

T, ºС -0.6 0.5 4.4 9.2 13.3 16.8 20.8 19.7 14.2 9.8 4.0 1.6 10.1 
Извор података: Републички хидрометеоролошки завод 

Из ове табеле се види да је најнижа температура у јануару (-0.6ºС), а највиша у јулу 

(20.8ºС) те годишња амплитуда износи 21.4ºС. 

Континентални климат општине Блаце карактеришу средње температуре годишњих 

доба: 0.6ºС за зиму, 9.0ºС за пролеће, 19.1ºС за лето и 9.3ºС за јесен. На бази 

дугогодишњих праћења климатских промена на овом подручју, најхладнији месец у 

години је јануар са просечном дневном температуром од -0.6ºС а најтоплији јули са 

температуром од 20.8ºС. 
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По томе се поднебље општине Блаце одликује хладним зимама, незнатно топлијом 

јесени и пролећа и умерено топлим летом, па дужина вегетационог периода износи 220 до 

240 дана. У вишим деловима општине снежни покривач се дуже задржава, па су зиме 

оштрије. Лета су овде због веће апсолутне висине и пошумљености знатно свежија, па се 

жетве обављају 15 до 20 дана касније него у котлинском делу општине. 

3.1.2. Падавине 

Распоред падавина има следећи годишњи ток: у прва четири месеца године просечне 

падавине се крећу од 40-50 mm, мај и јуни су са највише падавина (72-74 mm), од јула до 

септембра ниво падавина се смањује од 55 на 31 mm, а од октобра до децембра ниво 

падавина опада (са 64 на 51 mm). Падвине имају прилично равномеран распоред током 

целе године. Просечна годишња висина падавина је око 628 mm. Највеће падавине су 

крајем пролећа и током јесени. За време вегетационог периода у просеку падне 330 mm 

воде, што погодује развоју ратарске, воћарске и виноградарске производње. 

Просечна годишња сума падавина на подручју Блаца износи 628 mm, а расподела 

падавина дата је у следећој табели: 

Табела 2. Просечне количине падавина по месецима у Блацу 

Блаце I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Пад, 

mm 

44 40 40 55 74 72 55 42 31 64 60 51 52.3 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод 

Очигледно да је плувиометријски режим повољан за пољопривредну производњу, 

која је још увек доминантна привредна грана општине, јер се максималне падавине 

јављају у пролећним месецима. Зависно од висинских зона распоред висине воденог 

талога има зонално обележје. 

Рани јесењи мразеви јављају се у првој половини новембра, а касни пролећни 

почетком маја месеца. 

3.1.3. Облачност 

Годишња облачност на овом подручју је прилично велика услед мешања 

континенталних и донекле средоземних ваздушних маса, с тим што је облачност 

израженија на подручјима са већом надморском висином. Годишњи ток облачности 

највећи је током зимских месеци а најмањи у летњем периоду. 

3.1.4. Ветрови 

Ветрови, као модификатори климе у овом подручју, 

најчешће се јављају из северозападног правца. Нешто мању 

учесталост имају кретања ваздушних маса из северног 

квадранта. Ово подручје не одликује се великим ветровима – 

ваздушна циркулација се своди у локалне оквире. Дувају 

ветрови северног и северозападног правца, који доносе 

падавине. 

 

 
Слика 8. Ружа ветрова за Блаце 

Извор: ГУП Блаце 
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3.2. Географски положај 

3.2.1. Положај и величина 

Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима 

Копаоника и југозападним обронцима Јастребца, захватајући северозападни део 

Топличког басена који је Јанковом клисуром спојен са долином Расине, односно 

Крушевачким басеном. Иако има периферан инфраструктурни карактер у оносу на главне 

магистралне коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, 

Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што представља повољан транзитни положај. Од 

Топличке магистрале општина Блаце је удаљена само 12 km. 

Територија општине Блаце се граничи са севера територијом општине Крушевац, са 

истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином Брус. По 

површини је мања копаоничка општина (306 km²), у којој се налази 40 насеља, а према 

резултатима пописа из 2002. године у њој живи 13759 становника. Од тог броја у Блацу 

живи 5465, а у сеоским насељима 8294 становника. 

Насеље Блаце смештено је поред реке Блаташнице на око 12 km узводно од њеног 

улива у Расину. На надморским висинама од 380-430 mnm (средња висина 395 mnm), 

Блаце лежи на вододелници сливова река Расине и Топлице. Најисточнији део насеља је у 

сливу Топлице. 

 
Слика 9. Саобраћајна карта Блаца 

Извор: ЛЕАП документација 
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3.3. Хидрологија 

Водени токови обухватају реку Блаташницу (припада сливу Расине), Барбатовачку и 

Јошаничку реку, као и бројне мање водотокове. Од водопривредних објеката истиче се 

акумулација „Придворица“, која служи за водоснабдевање становништва општине Блаце, 

као и мала акумулација „Попова“ на реци Блаташници, која је запуштена и повремено 

проузрокује поплаве околних насеља. Посебну хидролошку појаву представља Блачко 

језеро, површине око 12 ha, које се напаја подземним водама Блаташнице и које је већим 

делом зарасло у шевар и трску, па представља типичан пример мочваре у изумирању. 

Лежи јужно од насеља Блаце, на надморској висини од 385 m, облика благо извијеног 

полукруга, дужине око 800 m и највеће ширине до 200 m. 

Хидролошка мрежа општине Блаце подељена је између слива Расине (Блаташница) и 

Топлице (Барбатовачка река). Блаташница је најпознатија притока Расине, која извире на 

падинама Великог Јастребца испод врха Црна Чука (871 m). На свом току кроз општину 

Блаташница прима притоке са Великог Јастребца и копаоничких огранака Лепенца и 

Јаворца. Њене најзначајније леве притоке су Трбуњска и Сибничка река, а десне Пребреза 

и Џепница. 

Барбатовачка река тече упоредничким правцем (У-3) кроз територију Блачке 

општине и представља највећу леву притоку Топлице. Њено сливно подручје је 127 km², 

од чега је део на територији Блаца и у Топлицу просечно унесе 0,75 m³/s воде. Остале 

притоке Топлице, које теку територијом општине Блаце долазе са јужних падина 

Јастребца и знатно су сиромашније водом. 

Горњи део слива Блаташнице и Барбатовачке реке је планинског карактера, па је 

због веће надморске висине и веће дебљине снежног покривача, отапање продужено на 

април и мај, када је водостај ових река највиши. Минимални водостај се јавља редовно 

почетком јесени, када је и најмање атмосферског талога. Поред тога и велика испаравања 

у току летњих месеци утичу да је током септембра код свих река водостај најмањи. На 

основу овога се може закључити да хидролошка мрежа општине Блаце припада 

балканско-континенталној варијанти плувио-нивалног режима. 

Подземне воде на територији општине Блаце се јављају у виду нормалне или 

фреатске издани. У неогеним седиментима он лежи на дубини од 4 до 8m, а у алувијалним 

равнима река од 2 до 4m. У гнајсевима, микошистима и другим кристаластим шкриљцима 

заступљена је пукотинска издан која се одликује малом изданошћу, па зато и има мали 

водопривредни значај. 

3.4. Педолошке карактеристике 

Педолошки састав пољопривредног земљишта је различит. На овом подручју 

најквалитетнији тип земљишта је смоница (са учешћем хумуса до 6%) која је 

распрострањена на ниским теренима и речним терасама у југоисточном делу општине. 

Гајњаче се простиру до 600 m надморске висине (учешће хумуса је до 3%), док на већим 

висинама прелазе у подзоласта земљишта. 

Дејством разних фактора на релативно малом простору територије блачке општине 

створени су различити типови и подтипови тла. На размештај типова тла од посeбног 

утицаја је рељеф, јер је у долинским равнима река заступљен алувијум, на нижем побрђу 

су углавном смонице и еутерична смеђа земљишта а на вишем гајњаче, док у брдско-

планинском подручју преовлађују скелетоидно и скелетно земљиште. 

Алувијална земљишта су распрострањена у долинама Блаташнице и њених притока, 

кaо и у долини Барбатовачке реке. Смонице, као дубља и моћнија земљишта, претежно се 

налазе на терасама, нагиба 8% и заступљене су највише у атарима села Стубал, Кашевар, 

Доње Гргуре, Барбатовац, Вишесело, Криваја, Горња и Доња Драгуша, у долини Сувог 

Дола и у деловима атара села Кутловац, Пребреза и Доње Сварче. 
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Гајњача је такође заступљена на територији општине, претежно на вишим теренима 

изнад смонице. Највише је заступљена изнад села Врбовац, Међухана, Качапор и 

Пребреза. 

На брдско-планинском и оголелом вишем побрђу општине Блаце образована су 

претежно плитка скелетоидна и скелетна земљишта ниске продуктивне способности, те су 

знатне површине под шумама и пашњацима. Ова земљишта су заступљена на већим 

површинама Великог Јастребца, Јаворца и Лепенца. Због непрекидне и неадекватне 

обраде ова, и онако плитка, земљишта на стрмим падинама су често подложна ерозији. 

3.5. Историјат 

Готово сигурно у праисторији и историји Блаце бива природна веза између Истока и 

Запада, а постоје и материјални докази (остаци богомоља и утврђења) о бурној историји у 

предримском, римском, византијском, претурском и турском добу. 

У последњем веку старе ере Римљани су населили Топлицу, где је пре тога живело 

племе Дарданаца, а има и трагова о најездама Келта. Када се 395. године Римско царство 

поделило на два дела, овај крај потпада под оно што се касније зове Византија. У време 

цара Јустинијана (527-565) овај део Топлице постаје важна војностратегијска одбрамбена 

зона од најезде Варвара. То је омогућавало Словенима да уз сагласност Византијских 

власти населе ове крајеве, те прихвате Хришћанство. 

У XII веку српски жупан Стефан Немања управо негде на овим просторима окупља 

племена, након што је савладао мање жупане, и ствара темеље за једну од најјачих држава 

у средњем веку. „Чини се да је упарво Топлица, особито њен горњи део, била централна 

Немањина област, јер је он ту, према Јеричеку, имао своју престоницу“. (Миливоје 

Перовић, „Топлички устанак“ – Култура, Бгд. 1988.). Након продора Турака на Балкан у 

XIV веку, око 1412. године деспот Стефан добија од Турака натраг на управљање овај 

крај. Међутим, ово кратко траје, па наступа најтежи период у историји српског народа 

који је живео на овим просторима, јер је много људи одведено као робље. Око 1437/44 

год. уследила је контраофанзива деспота Ђурђа Бранковића и Јанка Хуњадија (Сибињанин 

Јанко), па су Турци протерани. 

Међутим, султан Мехмед II (Освајач) 1454/55. 

ставља под своју власт овај крај, тако да је све до 1877/78, 

нешто више од четири века, Блаце газила „турска нога“. У 

аустро-турским ратовима (1683-1690 и 1737-1739) српско 

становништво , проређено ратовима, борило се на страни 

Аустријанаца. Одступањем Аустријанаца, због страха од 

одмазде, почело је пражњење ових области, те Турци 

врше колонизацију нехришћана, нарочито Арбанаса 

(Шиптара) у ове области. До повлачења турског и 

шиптарског живља дошло је након ослобођења ових 

крајева у српско-турском рату 1877/1878. године. 

У ратовима за ослобођење Србије (1876-1918) овај 

крај је дао велики допринос. Понос целе Србије и 

врховног команданта српске војске, краља Петра I 

Карађорђевића, био је чувени „Гвоздени пук“ који су 

чинили младићи из овог краја. 

„Овај крај био је 1917. године стециште тзв. 

Топличког устанка, јединог на окупираној територији“. 

(Андреј Митровић „Устаничка борба у Србији 1916-

1918“), током којег је ослобођено Блаце. 

У II светском рату овај крај је био врело четничког и 

партизанског покрета и парадигма грађанског рата који је 

Слика 10. Спомен Кости 

Војиновићу у селу Гргуре 
Фото:“Соул“ 
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трајао од 1941-1944. године. 

И последња ратна догађања која су се одиграла на просторима бивше Југославије, 

као и догађања на Косову, узела су свој данак међу младићима из блачке општине. 

3.6. Геоморфолошке карактеристике 

На малој површини општине Блаце, тектонским и флувиоденудационим процесима 

створена је главна морфолошка структура рељефа. Њене главне предеоне целине чине 

Унутрашњи Динариди (североисточни огранци централног Копаоника), Српско 

кристаласто језгро јужне падине Великог Јастребца и западни део Средњетопличке 

котлине. У таквом пластичном рељефу територије општине Блаце изражене су три 

морфолошке целине: 

1. зона котлинског дна 

2. обод и 

3. планински оквир. 

Зона котлинског дна, као саствани део Средњетопличке котлине је у плиоцену 

представљала дно језерског басена. Северни део котлине је најдубљи и дно му је 

покривено растреситим језерским седиментима које углавном чине пескови и глина. 

После повлачења језера пластика његове централне равни је значајно промењена. Она је 

расчлањена плитким долинама притока Топлице, као и Блаташницом и њеним притокама, 

које долазе са Великог Јастребца и копаоничких огранака. Њиховим долинама централна 

раван је расчлањена на километре дугим гредицама које имају правац са речних 

водотокова као и неколико изразитих површи. Сви ови рељефни облици денудацијом 

растреситих седимената постепено прелазе у нагнуте падине. Ерозија тла и процеси 

клижења земљишта су местимично заступљени што је изражено присуством неколико 

јако еродираних подручја. 

На североисточним падинама Копаоника уздиже се на Лепенцу Црна Чука са 

висином од 1063 m, што представља највиши врх општине Блаце. Ту су још нешто нижи 

Баранов врх 1051 m и Церовачко пресло 953 m. На Великом Јастребцу у североисточном 

делу општине планински врхови не прелазе 900 m, а највиши су: Црна Чука (871 m), Кар. 

Турска (850 m) и Церјак (815 m). 

3.7. Тектонски склоп и геолошка грађа 

Тектонски склоп општине Блаце је веома развијен. Један од најзначајнијих 

реверских раседа је изражен на североисточној подгорини Копаоника, на кoнтакту 

горњокредног слоја и еруптивне зоне јурских дијабаза. Упоредо са овим, постоји и велики 

регионални расед, приближно меридијанског правца и означава на територији општине 

границу различитих геолошких формација. Од уздужних раседа правца исток-запад, 

најзначајнији је јастребачки расед, који је нарочито изражен северно од села Џепница. Он 

се наставља кроз Јанкову клисуру и даље на Жупски басен. Поред ових, постоји и већи 

број мањих локалних раседа који су значајно утицали на морфолошки склоп општине 

Блаце. 

Основну геолошку грађу чине: комплекси шкриљаца, кречњаци, доломити, лапори и 

миоценски седименти. 

Комплекс шкриљаца изграђује претежно терене северног и западног подручја 

општине (Велики Јастребац и Лепенац). Основну стенску масу карбонатних седимената 

који су у мањој мери заступљени у јужном и југозападном делу општине чине: кречњаци, 

доломити и лапори. Остали, претежно котлински део општине, састоје се од језерских 

седимената чији састав претежно чине песковите глинице, конгломерати, пескови, глина и 

угаљ. Тако се најзначајнији угљоносни слојеви налазе на подручју Јанкове клисуре на 

потезу „Чучале“. 
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Слика 11. Геолошка карта шире околине Блаца 

Извор: Пројекат санације сметлишта „Међухана“ 

3.8. Становништво 

Табела 3. Број становника према званичним пописима 

  Општина 

БЛАЦЕ  

Број становника  

  Насеље 

/година  

1948  1953  1961  1971  1981  1991  2002  

1  Алабана  483  489  370  298  227  180  146  

2  Барбатовац  1020  1125  947  691  568  424  356  

3  Блаце  1824  2181  2564  3373  4362  5228  5465  

4  Брежани  221  230  191  151  92  77  61  

5  Вишесело  381  388  358  315  202  145  117  

6  Врбовац  566  598  503  403  302  244  161  

7  Горња Драгуша  605  604  475  409  389  361  258  

8  Г. Јошаница  968  1031  989  830  635  549  329  

9  Горње Гргуре  869  884  741  636  516  388  327  

10  Горње Сварче  530  592  440  318  223  178  128  

11  Доња Драгуша  358  402  335  268  213  180  120  
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12  Доња Јошаница  410  426  377  290  197  142  98  

13  Доња Рашица  236  186  180  180  123  94  98  

14  Доње Гргуре  410  435  344  244  211  121  127  

15  Доње Сварче  430  434  349  278  196  161  122  

16  Дрешница  320  356  332  270  216  125  102  

17  Ђуревац  547  541  491  463  410  397  353  

18  Качапор  188  196  171  144  94  104  72  

19  Кашевар  928  748  626  576  497  418  336  

20  Криваја  533  532  437  387  267  220  173  

21  Кутловац  486  497  421  351  284  226  180  

22  Лазаревац  436  422  345  242  179  159  114  

23  Мала Драгуша  420  430  322  299  241  201  157  

24  Међухана  493  538  429  356  303  263  187  

25  Музаће  375  392  436  350  287  189  152  

26  Попова  650  662  580  455  369  273  224  

27  Пребреза  871  884  756  607  513  400  329  

28  Претежана  256  253  259  260  181  161  114  

29  Претрешња  547  572  517  379  264  217  150  

30  Придворица  491  514  437  318  253  201  124  

31  Рашица  400  496  438  342  285  244  183  

32  Сибница  897  947  899  716  609  549  470  

33  Стубал  558  544  505  490  468  467  396  

34  Суваја  274  268  210  167  116  87  89  

35  Суви До  1087  1132  956  741  603  505  389  

36  Трбуње  1241  1262  1119  961  851  710  559  

37  Чунгула  1259  1284  1125  887  714  484  419  

38  Чучале  571  572  557  398  373  279  233  

39  Џепница  313  334  371  312  272  235  231  

40  Шиљомана  224  227  197  176  157  123  110  

  УКУПНО  23676  24608  22099  19331  17262  15709  13759  
Извор: ЛЕАП документација 

Може се приметити да од 50-тих година долази до постепеног опадања укупног 

броја становника општине. Евидентна је тенденција смањења броја сеоског становништва 

и концентрација становништва у градском и приградском подручју Блаца. Сем тога, ни 

ово подручје није поштеђено од миграционих кретања ка већим регионалним центрима и 

то нарочито млађе популације. 

Од укупно 13759 становника општине, у самом Блацу живи 5465, а у сеоским 

насељима 8294. 6943 су жене, а 6816 мушкарци. По националној или етничкој 

припадности 13479 су изјашњени као Срби, 17 као Црногорци, 8 Југословени, 7 је 

Горанаца, 5 Мађара, 9 Македонаца, 70 Рома, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 Чех, неизјашњених и 

неопредељених је 16, по регионaлној припадности 5 и непознато: 138. 

Табела 4. Социоекономске карактеристике Блаца 

Површина, km
2
, 2001.  306 

Број насеља, 2001.  40 

Број становника према Попису 1991.  15209 

Број становника према Попису 2002.  13759 

Пораст или пад становништва 1991. - 2002.  -1450 

Укупно становништво испод 7 год. - Попис 2002.  778 
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Укупно становништво од 7-14 год. - Попис 2002.  1193 

Укупно становништво од 15-27 год. - Попис 2002.  1956 

Укупно становништво од 60 и више год. - Попис 2002.  4379 

Радно способно становништво (укупно) - Попис 2002.  7728 

Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2002.  4344 

Радно способно женско становништво (од 15 - 59 год.) - Попис 2002.  3384 

Женско становништво (од 15 - 49 год.) - 2002.  2590 

Природни прираштај, 2001. - број  -93 

Природни прираштај, 2001. - на 1000 становника  -6.5 

Укупан број запослених, 2001. - годишњи просек  2388 

Удео жена у укупном броју запослених (%), 2001. - годишњи просек  42.6 

Број запослених на 1000 становника, 2001. - годишњи просек  166 

Запослени у предузећима, установама, задругама и др. орг. (%), 2001. - 

годишњи просек  

89.7 

Лица која самостално обављају делатност (%), 2001. - годишњи просек  10.3 

Народни доходак по становнику (дин.), 2000.  30390 

Народни доходак по становнику (дин.), 2001.  38998 

Број изграђених станова на 1000 становника, 2001.  0.1 

Укупна дужина путева (km), 2001.  187 

Дужина путева са савременим коловозм (km), 2001.  111 

Број телефонских претплатника, 2001.  3979 

Просечан број ноћења туриста из СРЈ, 2001.  3.1 

Просечан број ноћења туриста из иностранства, 2001.  1.6 

Зараде по запосленом 2001. без пореза и доприноса по секторима 

делатности - просек јануар - децем  

2537 

Редовне основне школе, 2000/2001. - крај школске године  19 

Ученици основних школа, 2000/2001. - крај школске године  1316 

Средње школе, 2000/2001. - крај школске године  3 

Ученици средњих школа, 2000/2001. - крај школске године  374 

Више школе, 2001/02. шк. год.  0 

Студенти виших школа, 2001/02. шк. год.  0 

Дипломирани студенти виших школа, 2001/02. шк. год.  0 

Факултети, 2001/02. шк. год.  0 

Студенти факултета, 2001/02. шк. год.  0 

Дипломирани студенти факултета, 2001/02. шк. год.  0 

Број становника на 1 лекара, 2001.  758 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 1. Старосна структура (извод из 

пописа 2002. год.) 
Извор: Републички завод за статистику 
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3.9. Привреда 

Општина Блаце се може подичити завидном тзв. приватном привредом. Приватно 

предузетништво предњачи по квалитету и квантитету на овом подручју Републике Србије, 

без обзира што се ради о просторно малој општини. Предузетнички дух привредника у 

Блацу, и објективни миље у ком послује, вероватно су добра основа за још успешнији 

наступ у наредном периоду. 

Иначе, општина Блаце је на прагу да се „ослободи“ друштвене привреде, јер је током 

претходних пет година већина друштвених предузећа приватизована аукцијском продајом 

или продајом у стечајном поступку. Од важнијих предузећа, у наредном периоду се 

очекује приватизација ДП „ТИБ“ (100% друштвени капитал), обзиром да су у овом 

предузећу решени системски проблеми везани за предузећа оваквог типа (текстилни 

програм, вишак запослених, застарела технологија). Од изузетног значаја за привреду 

Блаца у наредном периоду било би решење ситуације са млекаром за производњу и 

прераду млека и производа од млека, која се налази у оквиру ЗЗ „Топлица“, са седиштем у 

Блацу, а која је у стечајном поступку од 1996. године. 

Значајнији индустријски капацитети се налазе у градском подручју Блаца. Тренутни 

обим производње је драстично мањи него током 80-тих година. Наки од од ових погона су 

у поступку власничке трансформације, па се не може са сигурношћу рећи да ли ће се обим 

производње променити. 

 
Слика 12. Индустријска зона Блаца 

Фото: Дејан Кнежевић 

На територији Блаца заступљене су следеће привредне гране: 

- металопрерађивачка индустрија: "5. децембар", А.Д. "Гапос" Блаце 

- текстилна индустрија: трикотажа "Блачанка", "ТИБ" Блаце 

- прехрамбена индустрија: РО "Топлица", ДОО "Млин Тимотијевић" Кашевар, 

О.Д. "Миа" Блаце, ДОО "Лазар" Блаце 

- гумарска индустрија: фабрика "Браћа Вуксановић", ДОО "Ћуре" Сибница, и др. 

- туризам: ТУТП "Копаоник" Блаце 

"ТИБ" Блаце, текстилна индустрија, је друштвено предузеће за производњу предива, 

тканина и конфекције. Основна делатност предузећа је производња памучних тканина: 

кепера, дамаста, пелена, газе, лепљивог платна, американа, сифона. Споредна делатност је 

производња јастука, кухињских крпа и ХТЗ опреме. Предузеће врши и услуге ткања и 

предења. Броји 160 радника. 

"Браћа Вуксановић" – предузеће за производњу гумених производа бави се 

производњом и прерадом гуме, термогуме и полидерма. Асортиман производа чини 

гумено-техничка роба, гумени ђонови и волани. Предузеће располаже миксерима за 

производњу гуме, ваљцима, двоваљцима, пресама за вулканизацију, машинама за 

бризгање термогуме и за подизање полидерма. Предузеће је започело процес 

приватизације, али до данас није приватизовано. 

Индустрија трикотаже "Блачанка". Основна делатност предузећа је производња 

трикотажних одевних предмета различитог сировинског састава, за потребе мушке, 
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женске и дечје одеће. Предузеће је регистровано за увоз, извоз, трговину и међународну 

шпедицију, а поседује и трговачке радње. Приватизовано је 2003. године. 

А.Д. "Гапос" Блаце-индустрија грађевинске арматуре, процесне опреме и сервис. 

Основна делатност предузећа је производња жичаних производа. Предузеће се бавило 

производњом тракторских приколица, машина за обраду дрвета и пружањем услуга 

машинске обраде. Тренутно не ради. 

ДОО "Ћуре" Сибница је приватно предузеће, које се бави производњом гумено-

техничке робе, затезних трака за камионе и путничка возила, као и затезних трака за 

транспорт кошница. Споредна делатност предузећа је трговина половним виљушкарима и 

машинском опремом. Тренутно има 37 стално запослених радника. 

ДОО "Млин Тимотијевић" Кашевар је почело са радом почетком 1994. године као 

самостална радња за услужно млевење житарица. Након 4 године, пререгистровано је у 

предузеће, под чијим називом послује и данас. Дневни капацитет млина износи 50t/24h. У 

млину се производи брашно и мекиње. У оквиру предузећа послује и пекара капацитета 

9000 векни. Број стално запослених радника је 55. 

О.Д. "Миа" Блаце-млинско-пекарска индустрија у свом саставу има млин и 

савремено опремљену пекару капацитета 15000 векни хлеба и 1500 комада пецива. 

Сировину користи из сопственог млина, а производе пласира на подручју општина Блаце, 

Брус и Александровац. У припреми је и отварање новог објекта, са модернизованом 

опремом, за производњу нових врста производа (попут различитих врста кекса) за шире 

тржиште. 

ДОО "Лазар" Блаце је прва приватна млекара, отворена 1998. гдоине. Основна 

делатност предузећа је производња и прерада млека и млечних производа. Споредна 

делатност је трговина. Примарни производ је качкаваљ. Затим, ту су јогурт, ситан сир, 

крем сир, маслац, паприка у павлаци. Предузеће тренутно прерађује више од 30.000 

литара млека дневно и сарађује са око 4.000 произвођача сировог млека, са ширег 

подручја овог дела Србије. У процесу рада користи се најсавременија технологија. ДОО 

"Лазар" запошљава 62 радника. 

ТУТП "Копаоник" Блаце је носилац туристичке активности у општини. У саставу 

предузећа послују: хотел са две звездице "Језеро" у Блацу и ресторан "Таверна" на 

Копаонику. Хотел "Језеро" располаже са 100 лежајева у једнокреветним, двокреветним 

собама и апартманима. Почетком 2003. године предузеће је приватизовано. Перспективе 

предузећа су развој ловног туризма, развој спортско-рекреативног туризма, као и 

повећање капацитета објекта на Копаонику. 

3.10. Пољопривреда 

Пољопривредна производња у општини Блаце је организована на ситним сеоским 

газдинствима (3-4 ha), у структури је мешовита. Сточарска производња је у стагнацији 

због неповољне старосне структуре становништва и због све лошијих климатских 

прилика, односно неприлика: суша, мраз итд. У ратарској производњи доминира 

производња кукуруза, пшенице, јечма, детелине а остало су ливаде. Воћарска производња, 

за разлику од сточарске је у експанзији последњих десетак година, посебно шљива, 

вишња, јабука, крушка, дуња и др. Има и нешто мањих површина под малином, купином 

и јагодом.  

Шљива је водећа воћна врста у Блацу са око 5.000 ha и око 2.000.000 стабала, са 

приносом од 30-50 кг по стаблу.  
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Слика 13. Обрађен шљивик 

Фото: Драган Гмијовић 

Вишња је на другом месту по броју стабала (415.000 на око 500 ha), облачинска 

сорта. Има око 800-850 стабала по ha, са приносом од 8000-15000 кг по ha.  

Поред горе наведених већих прехрамбено-прерађивачких капацитета у Блацу и 

околини се још налазе: 

- "Frutto" Блаце, погон за прераду воћа и поврћа 

- "Прунум"-Гргуре, сушара воћа 

- хладњаче "Раденко Поповић" Блаце и "Golden falcon" Барбатовац 

- Земљорадничка задруга "Топлица" Блаце 

У саставу земљорадничке задруге "Топлица" постоји модерна млекара капацитета 

50.000 литара млека са опремом за десетак финалних производа, ракијски подрум 

капацитета 330 вагона са три модерна апарата за дестилацију. Апарати се загревају 

воденом паром из задружне котларнице. Задруга поседује око 200 ha пољопривредног 

земљишта. На жалост, ЗЗ "Топлица" последњих десетак година не ради (од 1996. у 

стечају). 

Д.О.О. „Golden Falcon“- хладњача Барбатовац, је предузеће чију делатност чини 

откуп и замрзавање јагодичастог и коштичавог воћа, прерада, паковање и извоз 

замрзнутог воћа високог квалитета, претежно на западна тржишта. Са радом је почело 

крајем 2004. године. Ова хладњача капацитета 400 тона и пријема 2 t/h, поседује све 

потребне сертификате неопходне за извоз производа у ЕУ. 

Д.О.О. „Прунум“ Доње Гргуре, предузеће за откуп, прераду и конзервисање воћа, 

представља великог промотера органске пољопривреде и органске производње воћа. Бави 

се производњом, прерадом (суви, замрзнути и програм воћних концентрата) и продајом 

органског воћа, углавном на тржиште ЕУ. 

3.11. Еколошки профил општине Блаце 

За општину Блаце важи мишљење да спада у општине тј. крајеве са релативно 

очуваном и здравом животном средином. То је тачно уколико се Блаце пореди са неким 

тзв. „црним тачкама“ као што су Бор, Панчево, Лазаревац и сл. Са друге стране, Блаце има 

велики број проблема у области животне средине од којих су само неки обухваћени овим 

документом. Тематске целине које нису саставни део ЛЕАП-а Блаца остају да буду 

детаљно обрађене у будућности, након прве ревизије документа. 
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У процесу припреме и израде ЛЕАП-а општине Блаце, идентификовани су сви 

појединачни проблеми у животној средини чији је ефекат негативан на квалитет те 

средине и здравље друштвене заједнице општине. Сви појединачни проблеми су 

груписани у тематске области, тако да се изводи јединствен закључак о пет области у 

којима су детектовани проблеми животне средине : 

 

1. Управљање отпадом 

2. Квалитет отпадних вода  

3. Водоснабдевање 

4. Квалитет пољопривредног и шумског земљишта 

5. Еколошка свест друштвене заједнице 

 

Сагледавајући све појединачне проблеме у животној средини општине Блаце, може 

се засигурно рећи да је квалитет те средине последњих неколико деценија у изразитом 

паду, сагледавајући са регионалног или пак са глобалног нивоа. 

Међутим, занемарујући глобално погоршање стања животне средине и 

алармантности у појединим њеним фрагментима на целокупно здравље и донекле 

опстанак људске популације, квалитет животне средине општине Блаце у целокупности 

није алармантан. Али, сагледавајући појединачне секторе те средине, негативне утицаје на 

њих и степен ризика по живи свет укључујући човека-грађанина, може се рећи да у 

појединим секторима има проблема који су на граници ризика и оних који могу 

прузроковати заиста негативан ефекат на квалитет живота и здравља живе популације. 

Оно што се из анализа може закључити јесте, да се последњих година повећава 

негативан утицај на секторе животне средине, и то кроз поновно повећавање коришћења 

хемијских средстава у пољопривреди, њихово све веће нестручно и неадекватно 

коришћење, све веће количине употребљене амбалаже од хемијских средстава које се 

неконтролисано одлажу на за то недозвољена места, све чешће појаве дивљих депонија и 

сметлишта, лоше стање главне сметлане и ширење сеоских, незадовољавајући квалитет и 

недовољна количина воде за пиће у појединим насељеним местима, недостатак 

канализационе мреже у насељеним местима, отпадне непречишћене индустријске и 

комуналне воде, које алармантно угрожавају површинске и подземне воде итд. 

Обзиром на све ово могу се извести следећи закључци: 

- Због појаве неконтролисане и неадекватне употребе хемијских средстава у 

пољопривредне сврхе неопходно је развити систем контроле и спровођења 

благовремених мера заштите квалитета земљишта. 

- У општини Блаце је детектован и проблем неконтролисаног одлагања амбалаже 

од средстава коришћених у пољопривредне сврхе на за то недозвољеним 

местима, а што има вишеструк негативан ефекат на биљни и животињски свет. 

- Општина Блаце је загађена чврстим комуналним отпадом! Тренд одлагања 

отпада на за то непредвиђеним површинама је у порасту. Регистровано је више 

од 20 дивљих депонија и сметлишта. Сем тога градска депонија је годинама у 

лошем стању и неопходна је њена хитна санација. 

- У условима дотока велике количине непречишћених комуналних и 

индустријских  вода, квалитет воде реке Блаташнице је у сталном погоршању и 

захтева хитно предузимање мера за решавање проблема. 
Ово поглавље ЛЕАП-а има за циљ да прикаже све утврђене проблеме животне 

средине, као и резултате свих досадашњих анализа које дају конкретну слику квалитета. 

Важан део предстојећег поглавља има за циљ да прикаже катастар загађивача животне 

средине и њихово дејство на квалитет сектора. Нарочито ће се водити рачуна да се изрази 

степен загађења, ради конституисања адекватног плана заштите, који садржи стратегијске 

поставке у свим областима заштите сектора животне средине, а самим тим и јасна 
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стратегија унапређења, што је примарни циљ ЛЕАП-а. Јасном стратегијом заштите и 

унапређења животне средине општине Блаце обезбедиће се здравија животна средина и 

квалитетнији живот становника овог подручја. 

Да би се могло прибећи ефикасном спречавању и уклањању загађења животне 

средине општине Блаце, као и јасном унапређењу те средине, претходно се мора 

приказати квалитет свих сектора животне средине. 

Надаље следи приказ квалитета сектора животне средине у општини Блаце, процена 

утицаја и проблемска разматрања. 

1. Управљање отпадом 

Заштита животне средине је неопходан елемент одрживог развоја друштвене 

заједнице. Један од најзначајнијих проблема представља настајање отпада у свим 

аспектима људске делатности, те је израда интегралног управљања отпадом неопходан 

предуслов стварању здраве животне средине. То подразумева примену различитих 

поступака у циљу безбедног и ефикасног руковања комуналним отпадом од момента 

прикупљања, транспорта, рецикаже до коначног одлагања. 

Општина Блаце, као мала и недовољно развијена, има велики број проблема у 

области заштите животне средине. Површан приступ тој проблематици у прошлости и 

потцењивање дугорочне градње комуналне инфраструктуре, као и лоша брига о 

природним ресурсима, довели су до затварања постојеће депоније у селу Међухана од 

стране мештана, па се општина среће са проблемом пораста броја дивљих депонија у 

граду и у околним селима.  

1.1. Одлагање отпада у општини Блаце 

Општина Блаце има 13.759 становника и близу 6.000 студената Више пословне 

школе. Јавно комунално предузеће „Блаце“ бави се проблемима чистоће града, зелене 

пијаце, сточне пијаце, уређењем гробља, водоснабдевањем, канализацијом. Укупан број 

запослених у овом предузећу је 66. Оснивач ЈКП је Општина Блаце (скупштинском 

одлуком од 1975. год), предузеће је у државној својини. Задужено је за сакупљање, 

одношење и депоновање смећа на подручју насељеног дела града. Отпад се званично 

одлаже на градско сметлиште у селу Међухана, којим газдује ЈКП “Блаце“. У предузећу, 

на пословима прикупљања чврстог комуналног отпада, запослено је укупно 11 радника (3 

возача и 8 радника на утовару). На сметлишту један радник повремено ради на булдожеру, 

на прекривању отпада. Отпад се периодично прикупља из канти, кеса и контејнера. 

Изношење смећа је по дефинисаном распореду најмање једом недељно, а по потреби и 

чешће. 

Дневно се прикупи 40m³ смећа, и то 25m³ из домаћинства и 15m
3
 из индустрије. За 

транспорт прикупљеног отпада до места одлагања, комуналном предузећу стоји на 

располагању возни парк који се састоји од ротационог смећара 12m³ капацитета (1 ком.), 

камиона носача контејнера 5m³ (1 ком.) и трактора са приколицом (1 ком.). Два смећара 

нису у функцији, неисправни су (подаци ЈКП “Блаце“). 

1.2. Анализа стања депоније 

Званично одлагалиште отпада је сметлана у селу Међухана. Осована је 1975. год. 

Одлуком о откупу земљишта за градску сметлану, од стране Фонда за грађевинско 

земљиште. Налази се на кат. парцели бр. 3343 КО Међухана, положај североисток-

југозапад, дужине 450 а ширине 5-35m и површине 0,8ha. Са једне стране (источне) 

ограничена је коритом Великог потока који је бујичног карактера, а са друге (западне) 

стране локалним путем, односно ораницом. Удаљена је од насеља око 3km (слика 14.). 

Смеће је неплански расипано тако да је створена хаотична конфигурација са 
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денивелацијом од 0,5 - 4,0 m. Остале су празне површине које омогућују планирани 

процес правилног разастирања смећа и даље планско коришћење ове депоније у периоду 

до изградње регионалне депоније. Одлагање смећа вршено је без предходне припреме на 

терену који је раније био пољопривредно земљиште. Прилазни пут је земљани, без канала 

за одвођење површинске и процедне воде, што у многоме отежава приступ локацији и 

одлагање отпада.  

Депонија Међухана не 

испуњава нити један од услова које 

одређује Правилник о 

критеријумима за одређивање 

локације и уређење депоније 

отпадних материја („Сл. гл. 

Републике Србије“ бр.54/92). 

Лоцирана је непосредно уз локални 

асфалтни пут Блаце-Међухана, 

ограђена је али је необележена, без 

помоћних објеката за одржавање и 

чување механизације, прање возила 

и контејнера, неосве-тљена је и 

тренутно без чуварске службе. Не 

постоји ободни ни дренажни канал, 

нема струје ни воде. Нису предузете мере заштите од великих вода, отплињавање и 

против-пожарну заштиту. Решењем републичке инспекције за заштиту животне средине 

бр. 480-501-00156/99-04, од 01.11.1999. године, забрањено је ЈКП “Блаце“ из Блаца даље 

одлагање отпадног материјала на сметлани. И поред тога, комунални и индустријски 

отпад се и даље одлагао на стару депонију где је стање било алармантно и представљало 

претњу по животну средину као извор загађења за људе, животиње, обрадиво земљиште, 

усеве у близини депоније, као и за површинске и подземне воде. Врсте отпадног 

материјала забележеног на депонији су: амбалажни отпад (стакло, пластика, картон, 

папир, лименке), метални отпад и делови кућних апарата, хаварисана возила, 

пољопривредни отпад, грађевински отпад, опасни отпад (хемикалије, батерије, боје, 

акумулатори), животињски отпад (угинуле животиње и отпад из кланица), отпаде гуме, 

зелени отпад из башта и других јавних повшина, индустијски отпад. Обзиром да се смеће 

извози 260 дана у години, процењене количине отпада су 10.400m³/год. Прецизни подаци 

о морфолошком саставу отпада не постоје јер нема никаквог третмана истог, па ни 

одвајања. Добијени подаци из поменутог предузећа су оквирни и изгледају овако: 

 30% пластика 

 20% папир 

 30% отпад органског порекла  

 10% стако, метал 

 10% остало (земља, пепео и сл.), 

што је донекле одступање од процене 

морфолошког састава чврстих отпадака за 

градове у Србији са 10.000 до 50.000 

становника (папир 20%, пластика и гума 

5,3%, органске материје 20,1%, земља, 

пепео, шут 28,3%, стакло, метал 7,1%, 

текстил 6,1%, итд.), на шта утиче сем броја 

становника и степен развоја града, годишње 

доба, клима и географски положај. 

 
Слика 14. Шира локација сметлане у Међухани 

Извор: ЛЕАП документација 

органски 
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График 2. Састав комуналног отпада 

Извор: ЈКП „Блаце“ 
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1.3. Утицај комуналног отпада на животну средину 

Предметно сметлиште „Међухана“ званично је почело са радом 1977. године, при 

чему и данас егзистира на један типично нехигијенски начин. Неадекватно поступање са 

отпадним материјалом представља претњу животној средини и здрављу људи.  

Утицај чврстог комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два аспекта. 

Први се испољава кроз недовољну покривеност територије општине Блаце на којој 

се пружа услуга одношења смећа. Ово условљава формирање дивљих сметлишта на 

необухваћеним подручјима, а самим тим и стварање могућности појаве заразних болести 

код становништва и угрожавања животне средине. 

Депоније, сметлишта и друге врсте одлагалишта комуналног отпада представљају 

други фактор који својим садржајем може да угрози животну средину на разне начине, 

који се испољавају као: 

Загађење ваздуха: 

- издвајање метана и угљен-диоксида, 

- ширење прашине и непријатних мириса, 

- у периодима без ветра може доћи до повећане концентрације загађујућих материја 

у ваздуху у оквиру и у околини одлагалишта отпада. 

Загађење земљишта, подземних и површинских вода: 

- ако пре почетка експлоатације нису предузете адекватне мере заштите подтла ( 

земљишта, а самим тим и подземних и површинских вода ), 

- угрожавање околине од отпада разнетог ваздушним струјањем, 

- обзиром на близину корита Великог потока, при великим и честим атмосферским 

падавинама долази до прилива подземних проточних вода у правцу тела 

одлагалишта, односно мешања са постојећим процедним филтратом и његовог 

одливања ка кориту потока и одношења једног сегмента – течне фазе, органског и 

неорганског загађења водотоком потока. 

Услед постојеће ситуације на територији општине Блаце, са сигурношћу се може 

тврдити да долази до појаве негативног утицаја на животну средину по свим горе 

наведеним аспектима. Степен угрожености животне средине није могуће квантификовати 

будући да нема егзактних података, јер не постоје било каква мерења, као ни систем 

мониторинга. 

У наредном периоду може се очекивати интензивирање проблема везаних за 

управљање чврстим комуналним отпадом. Са једне стране неопходно је проширити 

територију на којој ће се организовано сакупљати отпад и уклонити бројна дивља 

сметлишта из приградских насеља и села, чиме ће се значајно увећати количине отпада 

које се одлажу на постојећу градску депонију. Са друге стране, капацитети постојеће 

депоније су при крају, а до изградње нове, регионалне санитарне депоније проћи ће 

извесно време, сасвим сигурно отежавајући стање. 

Непостојање селектовања отпада и поступака рециклаже додатно компликују 

ситуацију. Исти утицај има и непостојање сточног гробља. Проблематика управљања тзв. 

опасним отпадом (медицински отпад, опасан индустријски отпад, амбалажа од хемијских 

средстава коришћених у пољопривреди и сл.), такође мора бити посебно обрађена у 

будућем плану управљања отпадом на територији општине Блаце. 

Додатно опремање ЈКП „Блаце“ возилима, контејнерима и другом опремом, 

створиће услове за ефикаснији рад овог јавног предузећа, али без решавања горе 

наведених питања целокупан проблем управљања комуналним отпадом остаће и даље 

отворен. 
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У јуну 2006. године је урађен Пројекат санације, затварања и рекултивације 

сметлишта Међухана, на који је добијена сагласност Управе за заштиту животне средине. 

У складу са важећом законском регулативом која се односи на предметну материју, 

неопходно је што хитније предузети све потребне радове и мере у смислу санације 

сметлишта, тј. спречавања даљег загађивања и деградације животне средине. 

Непосредно пре почетка санације, предвиђено је обављање радова на уређењу 

простора делимичним премештањем старог отпада, његово нивелисање и равнање у циљу 

постизања пројектованих нагиба за одлагање отпада кроз време. Овако припремљен терен 

прекрива се водонепропусним слојем глине и дренажним слојем шљунка, који служи као 

подлога за даље одлагање отпада. Тиме ће се омогућити контролисано и по животну 

средину најмање штетно одлагање чврстог отпада у одређеном периоду, а у циљу 

санирања простора и његове рекултивације. 

1.4. Локације дивљих сметлишта у Блацу 

У граду постоји велики број дивљих сметлишта на која становници самостално 

доносе отпад, али и две веће дивље депоније на које одлаже отпад и ЈКП ”Блаце” због 

затварања сметлане у Међухани. Један локалитет је поред напуштеног колектора за 

пречишћавање отпадних вода, непоседно уз локални пут Блаце–Трбуње, удаљено свега 

стотинак метара од првих кућа. Депоновани отпад се прекрива земљом повремено и 

представља велику опасност за људе, животиње и уопште читаву околину због присуства 

глодара, паса луталица, птица. Величина сметишта је око 0,5 ha. Друга већа дивља 

депонија лоцирана је поред регионалог пута Ниш–Крушевац, у близини села Ђуревац. Ова 

депонија је удаљена од насеља око 1km и такође је величине око 0,5 ha. На њој су били 

видно присутни трагови паљења отпада и остаци лименки, пластичних флаша, металних 

предмета, органског отпада, стакла, пепела, земље и шута. Периодично је било 

прекривања отпада инертним материјалом и земљом. Трећа локација дивље депоније, 

приближне величине претходно описаним, је депонија у селу Кашевар поред цркве. 

Постоји читав низ дивљих сметлишта о којима се нико не стара. То говори да није 

добро урађена мрежа распореда контејнера за сакупљање отпада, уличних канти, као ни 

распоред одвожења смећа. Евидентно постоји неразвијен систем селекције, прикупљања и 

даљег пласирања секундарних сировина из кућног отпада, а апсолутно неразвијен систем 

смањења отпада на извору настајања. 
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1.5. Правни и институционални оквири управљања отпадом 

У општини Блаце управљање отпадом је третирано кроз следеће планове и прописе:  

       Просторни план општине Блаце (Дирекција за урбанизам, изградњу и 

реконструкцију Ниш, 1985. год.) 

       Генерални урбанистички план општине Блаце (Дирекција за урбанизам, 

изградњу и реконструкцију Ниш, 1986. год.) 

       Одлука о комуналном уређењу („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 1/05) 

1.6. Тенденције и трендови у поступању са отпадом 

Анализирајући садашње стање у управљању отпадом у општини Блаце и развојној 

ситуацији последњих година, уколико се не предузму неке радикалне мере може се знатно 

угрозити здравље људи и животна средина. Значајан напредак у побољшању ситуације се 

може очекивати у будућности у формирању региона за управљање отпадом, имајући у 

виду да је покренут процес изградње нове регионалне сантарне депоније на локацији у 

Прокупљу, чиме би се решио проблем одлагања отпада општина Блаце, Прокупље, 

Куршумлија и Житорађа. 

Стање је незадовољавајуће по свим аспектима у процесу поступања са комуналним 

отпадом, јер се примењује само прикупљање, транспорт и одлагање уз минимално 

извајање рециклабилних компоненти, а нема системског приступа управљању отпадом. 

Побољшање стања се назире градњом санитарне депоније. Србија као основни задатак 

поставља приоритет у изградњи регионалних депонија које ће покривати територије од 

најмање 200.000 становника. 

  

Слика 15. Шема локација дивљих сметлишта 
Извор: Комунална инспекција Општине Блаце 
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2. Квалитет отпадних вода 

Насеље Блаце смештено је поред реке Блаташнице на око 12km узводно од њеног 

улива у Расину. Лежи на вододелници сливова река Расине и Топлице. Најисточнији део 

насеља је у сливу Топлице. Индикативан је податак да је за потребе израде Пројекта 

санитарне заштите акумулације „Ћелије“, рађеног од стране Завода за здравствену 

заштиту СР Србије „Др. Милан Јовановић – Батут“ из Београда 1978. године, вршена 

оцена биолошких анализа добијених са реке Блаташнице пре њеног улива у Расину. 

Резултати тих анализа показали су да је насељеност фауне дна доста разноврсна по свом 

квалитету, па је констатовано да овај водоток припада чистим планинским водама. На 

основу нађених организама, а уз примену биоптичког индекса чија вредност износи 9 

(девет) констатовано је да је вода Блаташнице припадала првој класи вода, односно 

олигосапробном типу вода. У закључку ове анализе се каже да је Блаташница планински 

водоток, врло брз и са јако добром аерацијом, у коме акватични живот има потпуну 

природну равнотежу; утицај било ког типа отпадних вода, индустријских или комуналних, 

није примећен, па је закључено да ова вода може служити као база за снабдевање пијаћом 

водом. 

2.1. Теоријски приступ и приказ проблематике 

Изузимајући Блаце, ни једно од осталих насељених места општине није покретало 

процес израде пројектно-техничке документације из области отпадних вода. Такође, у 

протеклом периоду није било активности везаних за редовна и систематична мерења и 

праћења квалитета отпадних вода. До сада су израђене свега три студије квалитета 

површинских отпадних вода и то 2005. и 2006. године. 

Поред прегледа и анализе постојеће документације, технички тим је извршио и 

обилазак терена и на тај начин дошао до додатних информација о стању система за 

каналисање отпадних вода и уређаја за пречишћавање истих. 

За предметну област важно је навести који су, поред пољопривреде као значајног 

извора загађења, највећи загађивачи површинских токова, што се тиче привреде, односно 

индустријских постројења. Међу већ наведеним, то су свакако објекти гумарске 

индустрије, затим прехрамбене (ДОО „Млин Тимотијевић“, ОД „Миа“) и свакако млекара 

ДОО „Лазар“ Блаце. 

Скупштина општине Блаце донела је два акта којима уређује област управљања 

отпадним водама на својој територији: 

 Правилник о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну 

канализацију („Службени лист Општине Блаце“, бр. 4/04)  

 Одлуку о коришћењу, управљању и одржавању изграђене водоводне, фекалне и 

атмосферске канализационе мреже на територији општине Блаце („Службени лист 

Општине Блаце“, бр. 4/04) 

Општинским Правилником се прописују мере заштите јавног канализационог 

система, максимално дозвољене концентрације појединих материја које се смеју 

испуштати у јавну канализацију, начин вршења контроле квалитета отпадних вода 

корисника јавне канализације и сва друга питања која су од битног значаја за заштиту 

канализационих система. 

Општинском Одлуком о коришћењу, управљању и одржавању изграђене водоводне, 

фекалне и атмосферске канализационе мреже прописују се услови и начин коришћења, 

управљања и одржавања изграђених система водоводне, фекалне и атмосферске 

канализационе мреже на територији општине Блаце. 
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2.2. Приказ стања 

Од укупно 40 насеља на територији општине, објекти канализационог система за 

евакуацију отпадних вода постоје само у насељу Блаце. Остала насеља намају заједничке 

системе каналисања. У њима се евакуација отпадних вода врши преко септичких јама или 

се неконтролисано испуштају у локалне водотоке. У појединим селима је постојеће стање 

евакуације отпадних вода веома неповољно, што је нарочито изражено у селима на 

равничарском терену (Стубал, Чучале, Трбуње, Драгуша и др.). 

Систем за отпадне воде покрива око 90% насеља, а за атмосферске око 30%. Систем 

атмосферске канализације је тек започет, и састоји се од неколико међусобно неповезаних 

деоница у центру града. Приметно је повећање дотицаја када пада киша, што значи да 

постоји известан број непрописних прикључака атмосферских вода на фекалну 

канализацију.  

Санитарне отпадне воде из стамбених, здравствених и других објеката садрже 

органске материје, минералне материје и живе микроорганизме - бактерије, вирусе и 

паразите. У отпадној води се често налазе проузроковачи трбушног тифуса, заразне 

жутице, дечје парализе, јаја цревних паразита и др. које излучују болесни људи и 

клицоноше. 

Индустријске отпадне воде имају разноврстан састав у зависности од врсте 

индустрије. Индустријске отпадне воде по правилу имају веома токсичне супстанце. 

Нехигијенским одлагањем отпадних вода угрожава се акватичан живот, угрожава се стока 

која пије загађену воду, као и пољопривредне културе које се наводњавају том водом, 

постоји опасност и при коришћењу загађене воде за рекреацију. 

Свакако да због оваквог стања у области отпадних вода у Блацу, приоритет 

представља реконструкција канализационог система за отпадне и атмосферске воде и 

изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Постојећи канализациони систем је сепарациони, пројектован за механичке, 

биолошке и хемијске поступке обраде отпадне воде. Локација постројења за 

пречишћавање отпадних вода је западно од насеља Блаце, поред реке Блаташнице, у 

близини пута Блаце-село Трбуње. Терен је раван и на њему су распоређени објекти 

постројења, који су углавном укопани или се налазе делимично изнад терена (хлорна 

станица). 

 
Слика 16. Садашње стање ППОВ Слика 17. Дивља депонија на ППОВ 
Извор: ЛЕАП документација Извор: ЛЕАП документација 

Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода је радило у периоду од 1985-

86. године.  
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На овако изграђеном постројењу за пречишћавање отпадних вода већ 1984. године, 

пре званичног почетка рада, настала су оштећења услед разорног земљотреса на 

Копаонику. 

Отпадне воде се данас изливају у реку Блаташницу без икаквог третмана преко 

уређаја за пречишћавање отпадних вода, који након престанка рада 1986. године, никада 

више није стављен у функцију. 

У протеклом периоду нарасла је потреба за даљим развојем постојеће 

инфраструктуре насеља, а тиме и канализационе мреже. У циљу испуњења захтева у 

погледу екологије, заштите животне средине и заштите постојећих изворишта 

водоснабдевања, неопходно је у што краћем периоду дефинисати даљи развој система за 

каналисање и система за пречишћавање. Овде се првенсвено истичу захтеви заштите реке 

Блаташнице и акумулације „Ћелије“, обзиром да је ово подручје под посебном заштитом 

као извориште за регионално водоснабдевање („Сл. гласник РС“, бр. 46/91). 

ЈКП „Блаце“ на подручју општине Блаце врши регистровање и контролу потрошње 

воде. Према њиховим подацима у општини је прикључено око 12.850 становника. График 

број 3. даје приказ фактурисаних количина воде за Блаце, у протеклом периоду. 

Дакле, заступљеност потрошње становништва са јавном потрошњом је 63%, у 

односу на привреду са 37%. 

Табела 5. Приказ фактурисаних количина воде у периоду од 2002. до 2005. године 

 2002. 2003. 2004. 2005. 

Индустрија 255.728m
3 

184.610 m
3
 146.064m

3
 121.216m

3
 

Становништво 383.254m
3
 406.751m

3
 395.256m

3
 372.931m

3
 

Укупно 638.982m
3
 591.361m

3
 541.320 m

3
 494.147m

3
 

Извор: ЈКП „Блаце“ 
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График 3. Фактурисане количине воде (2002.-2005.) 
Извор: ЈКП „Блаце“ 

Резултати хемијске анализе квалитета отпадних вода су дати у табели 6. Испитивања 

квалитета отпадних вода на три мерна места у периоду август 2005. – јул 2006. године, 

вршио је Завод за заштиту здравља из Крушевца. Резултати последњег испитивања од 

17.7.2006. године, рађени су специјално за потребе израде ЛЕАП-а.  
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Микробиолошка анализа воде показује јаку контаминацију воде колиформним 

бактеријама (преко 2.400.000/l Enterobacter sp.) и колиформним бактеријама фекалног 

порекла (преко 2.400.000/l Е. coli), као и присуство масе живих микроорганизама и 

спорогених сулфредукујућих бактерија. Табела бр. 7 приказује резултате 

микробиолошких анализа, односно врсте изолованих микроорганизама. 

Табела 7. резултати микробиолошких анализа 

Место узорковања 08.08.2005. 31.03.2006. 17.07.2006. 

Улив у 

Блаташницу 

Enterobacter, 

P. vulgaris 

Enterobacter, 

Proteus mirabilis 

E. coli, 

Citrobacter 

100 m изнад улива 

канализације 

Citrobacter, 

Proteus spp. 

E. coli, 

Proteus mirabilis 

E. coli, 

Enterobacter 

100 m испод улива 

канализације 

E. coli, 

P. vulgaris 

Enterobacter, 

Proteus mirabilis 

E. coli, 

Enterobacter 
Извор:Завод за заштиту здравља Крушевац 

2.2.1. Количине и врсте отпадних вода 

Постојећа конфигурација терена омогућава развој канализационих система у два 

слива. Већи део терена припада сливу Расине, док се мањи део општине налази у сливу 

Топлице.  

Отпадна вода се у једном случају евакуише у Блаташницу, а у другом још није 

развијен канализациони систем. У јужном делу града се налази Блачко језеро, површине 

око 12 ha, које се прихрањује подземном водом из правца Блаташнице. Близина језера и 

међусобна веза са Блаташницом повећавају значај адекватног решавања каналисања и 

пречишћавања отпадних вода у граду. У наредном периоду се планира уређење подручја у 

спортске и рекреативне сврхе што недвосмислено значи да се не сме допустити било 

какво изливање отпадних вода у језеро.   

Основна канализациона мрежа је сконцентрисана на десној страни Блаташнице. 

Систем је гравитациони и усмерен је ка главном колектору који се налази на десној обали 

реке. Главни градски колектор је у низводном делу пречника Ø400 и отпадну воду из 

целог система доводи до локације постојећег постројења за пречишћавање. Постојећа 

мрежа је пречника од Ø150 - Ø400mm и састоји се од разноврсног материјала: керамике, 

ПВЦ и АЦ. Укупна дужина постојеће канализационе мреже је око 20km. 

Канализација атмосферских вода постоји у мањем обиму у центру Блаца. У осталим 

насељима општине нема изграђених система атмосферске канализације. 

Садашња мрежа атмосферске канализације у Блацу се састоји из појединачних 

деоница у центру града, укупне дужине од око 4km. Димензије колектора се крећу до 

Ø300 и сви су усмерени ка Блаташници. До сада је активно укупно 11 излива. 

Висинска денивелација терена градског подручја достиже преко 40 m, што 

омогућава врло брзе концентрације кишних вода у централној зони. Садашње стање 

каналисаности не задовољава потребе одвођења кишних вода у периоду јачих киша и 

редовно се догађа да атмосферске воде оптерећују фекалну канализацију у нижим 

деловима града. 

Отпадне воде насеља се према свом саставу и садржају могу поделити на два типа:  

- санитарне отпадне воде 

- индустријске отпадне воде 

Употребљене санитарне отпадне воде потичу од домаћинстава, предузећа и 

установа, као и дела индустријских погона које користе радници за своје личне потребе. 

Квалитет санитарних отпадних вода се карактерише високом концентрацијом 

органских и суспендованих материја фекалног порекла. Вредност биохемијске потрошње 
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кисеоника се креће од 250-300 mg/l док од азотних једињења доминира аминијачни азот и 

нитрити. Бактериолошко загађење је свакако присутно са широким спектром 

микроорганизама. Детерџенти су такође присутни у одређеним концентрацијама и као 

такви су углавном биодеградибилни. Токсичних материја не би требало да буде у великој 

мери. Санитарне воде у себи садрже доста азота и фосфора, што поспешује процес 

еутрофикације у акумулацији. 

У оквиру канализационог система се не врши систематско мерење количина 

отпадних вода. Садашње количине отпадних вода се могу проценити на основу измерене 

потрошње воде, као и података до којих се, анкетом међу значајнијим индустријским 

загађивачима, дошло јуна 2004. године. У Општини Блаце, иначе, не постоји званични 

катастар загађивача. 

На основу основних показатеља потрошње воде у 2003. години, може се генерално 

рећи да је специфични отицај употребљених вода за Блаце око 100 l/кор. на дан. За 

процењених 7500 прикључених корисника на канализацију, просечна количина отпадних 

вода од становништва износи око 9 l/s. Ови подаци указују да у систему постоје 

рестрикције у потрошњи. Поред основног отицаја треба рачунати и на додатне количине 

од инфилтрације, које за ову врсту система достиже и до 50% од средњедневних отицаја. 

Процењена количина атмосферских вода која се прикупи и евакуише на постојећем 

каналисаном подручју износи око 6 m³/s. 

Индустријске отпадне воде се заједно са употребљеним водама из домаћинстава 

испуштају у градску канализацију и спроводе до постројења за пречишћавање. 

Индустријски погони не поседују уређаје за предтретман, што је посебно важно за погоне 

прехрамбене индустрије. 

Укупне количине отпадних вода из индустрије, на основу остварене потрошње воде, 

током 2005. године износе 121.216 m³. Основна карактеристика отпадних вода из погона 

млекаре је релативно висок садржај биоразградљивих органских и суспендованих 

материја, таложивих материја и уља и масти. Тешки метали детектовани су у траговима. 

За погон гумарске индустрије „Браћа Вуксановић“ по су резултатима испитивања 

квалитета отпадних вода из 2002. године, отпадне воде су оптерећене органским и 

суспендованим материјама, азотном и фосфорном компонентом. Тешки метали нису 

детектовани. 

Отпадне воде пореклом из прехрамбене индустрије (млин, пекара, млекара) 

карактерише повишена вредност органских, суспендованих и колоидних материја. Ове 

супстанце су обично лако биолошки разградљиве, али често присуство емулгованих 

масноћа може да проузрокује проблеме у биолошком третману.  

Према подацима добијеним од комуналне инспекције Општине Блаце, на графику 

бр.4 дат је приказ броја изливања отпадних вода из септичких јама у периоду од 

протеклих пет година, на територији општине Блаце. 
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3. Водоснабдевање 

Општина Блаце смештена је у Топличкој котлини, на источним обронцима 

Копаоника и југозападним обронцима Јастребца. Према важећој административној подели 

припада Топличком округу. Налази се на раскрсници путева према Косову, Копаонику, 

Крушевцу и Прокупљу, што представља повољан транзитни положај (најкраћи пут између 

Топличке и Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци Блаташнице 

(притока Расине) и Барбатовачке реке (притока Топлице). 

Хидролошки раритет представља Блачко језеро, површине 12 хектара, које се напаја 

подземним водама Блаташнице, а које је делом зарасло у шевар и трску. Постоји програм 

рекултивације језера. 

Општина Блаце има 40 насељених места у којима живи 13.759 локалних становника, 

2 000 избеглица са Косова и близу 6.000 студената због измештаја Више пословне школе у 

Блаце, што укупно чини преко 20.000 становника. Само Блаце има 5.465 сталних 

становника, који су и највећи потрошачи воде. Снабдевање водом врши се са акумулације 

„Придворица“, рени бунара који су лоцирани у насељу „Брежани“, са сопствених бунара и 

водовода, које становници који их користе сами одржавају. 

3.1. Приказ постројења „Придворица“ 

Објекат постројења за пречишћавање се састоји од следећих целина: 

- део за коагулацију и флокулацију 

- три вертикална таложника 

- четири брза пешчана филтра 

- резервоар за прање филтера 

- гасни хлоратор 

- магацин за складиштење, припрему и дозирање алуминијум сулфата и креча 

- филтерска галерија  

- лабораторија 

- пратеће просторије. 

На доводу сирове воде у постројење постоји објекат мини хидроелектране којом је 

планирана производња електричне енергије за потребе постројења. У објекту је изведен 

BY-PASS на цевоводу, за случај директног довода воде на постројење. 

3.1.1. Процес пречишћавања сирове воде на постројењу 

Сирова вода се захвата из акумулације, а процес печишћавања се састоји од: 

- коагулације са флокулацијом 

- таложења 

- филтрације и  

- дезинфекције. 

3.1.2. Хемијски третман 

У процесу пречишћавања користе се алуминијум сулфат, креч и хлор. Евиденција о 

потрошњи aлуминијум -сулфата се води по периодима од једног месеца. 

Хемијски третман подразумева додавање aлуминијум-сулфата као средства за коагулацију 

и флокулацију. 

Креч се додаје за побољшање ради корекције pH-вредности у води за пиће. Третман 

сирове воде aлуминијум-сулфатом смањује pH-вредност, тако да је неопходан третман 

воде кречом. 

Дозирање aлуминијум-сулфата и креча врши се стандардном опремом за дозирање. 
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Примена креча у процесу пречишћавања је неопходна из следећег разлога: вода из 

акумулације има мали садржај укупно растворених соли (суви остатак), из тога се може 

закључити да су алкалитет и тврдоћа воде такође мали. Услед тога додатак алуминијум 

сулфата изазваће пад pH вредности сирове воде, а недовољан алкалитет сирове воде неће 

омогућити потпуну хидролизу додатог алуминијум сулфата у алуминијум хидроксид, што 

значи да неће доћи до потпуног стварања флокула. 

Дозирање хлора се врши са хлоринатором вакумског типа. Место дозирања је место 

иза филтера а пре резервоара. Дозирање се врши у контролној шахти на одводном 

цевоводу чисте воде: 

3.1.3. Праћење и контрола процеса 

У постројењу ППВ „Придворица“ врше се следећа мерења 

- мутноћа воде - сирова вода, излаз из постројења 

- pH–вредност - сирова вода, излаз из постројења  

- температура воде - сирова вода  

- резидуални хлор - после хлорисања 

Опрема за мерење је смештена у лабораторији са циљем да се обезбеде што боље 

заштитне мере опреме и радника и да се створе оптимални услови за рад опреме за 

мерење. Узорци за мерење воде се допремају у лабораторију у континуитету. 

3.1.4. Недостаци на постројењу за прераду воде 

На основу мерења у интерној лабораторији, резултати који се односе на мутноћу , 

показују да филтери не врше функцију пречишћавања. 

За прање филтера користи се вода из резервоара који је саграђен за ту намену и пуни 

се водом из постројења која није хлорисана. Препумпавање се врши пумпом чији је 

капацитет 3,17l/s и висина дизања Н=15m. Недостатак код овог дела система за прање je 

што не постоји резервна пумпа, тако да у случају квара већ постојеће пумпе не постоји 

могућност њене замене. 

За прање филтра користи се компримовани ваздух, који обезбеђује компресорско 

постројење снаге 22 kW. Компримовани ваздух приликом прања филтера превише разбија 

пешчану испуну тако да у првим тренуцима филтрирања сирове воде долази до пробијања 

филтера због повећања мутноће у финалној води. 

Управљање филтрима се одвија ручно преко точкова вентила смештених у горњој 

галерији. 

Начин управљања филтрима није дефинисан тако да радници на основу искуства 

управљају процесом прања филтера, што за последицу има знатно већу брзину прања 

филтера и касније већу брзину филтрације, због нарушеног гранулометријског састава 

пешчане испуне. 

Процес бистрења и филтрације због напред наведених проблема немају 

задовољавајући степен уклањања штетних материја: мутноће, потрошње КМnО4, боје и 

бактерија. Вредности ових показатеља у финалној води веће су од МДК вредности 

утврђене Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 

и 44/99) 

Дезинфекција хлором има већу ефикасност у постизању бактериолошке исправности 

воде за пиће, међутим она није довољна за потпуну испавност воде према наведеном 

Правилнику. 

3.2. Приказ осталог дела водоводног система 

Систем Блаце снабдева се са акумулације на Придворачкој реци. Поред овог 

водоводног система постоје мањи системи које сами корисници одржавају. Вода се од 
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ППВ Придворица доводи до прве прекидне коморе ПК1 ( запремине 60m
3
, са макс. 

нивоом 3m)  цевоводом дужине 3.500 метара и пречника 250mm. Капацитет наведеног 

цевовода је 52 l/s. Како је издашност изворишта 37 l/s, а капацитет цевовода 52 l/s 

непосредно испред прекидне коморе је постављен регулациони затварач . 

Из прекидне коморе ПК1 одвајају се цевоводи у три правца: 

- западни - ка резервоару Драгомировци и насељу Блаце са околином 

- јужни - ка прекидној комори ПК2 и даље ка десетак мањих села 

(Међухана, Качапор...) 

- источни - ка резервоару Придворица и селима Придворица и Брежани. 

3.2.1. Изворишта са којих се општина Блаце снабдева водом 

- главно извориште за снабдевање водом у општини Блаце је акумулација 

„Придворица” 

- капацитет постројења за прераду воде је 58 l/s а ради у просеку са 35 l/s. 

- артерски бунар „Брежани” капацитета 3-5 l/s. 

- локалитет Церовица капацитета 11.5 l/s. 

- алтернативно решење „Селова” 133 l/s. 

Капацитети извора са којих се сеоско становништво индивидуално снабдева водом 

за сада нису познати. 

Нису познати подаци о губицима у индустрији, а у домаћинствима губици износе и 

до 40%. 

Постоји још неколико насеља која треба да се прикључе на водоводну мрежу, али 

због ограничених количина воде на изворишту, прикључење ових насеља нема 

задовољавајући ефекат. Процењена прикљученост на јавно водоснабдевање је око 70% и 

то није највећи проблем у домену водоснабдевања. 

Количина расположиве воде на извориштима је највећи проблем данас у 

водоснабдевању Блаца. На основу искуства људи који раде у водоводу у Блацу може се 

закључити да данас Придворичком систему недостаје онолико воде колико тренутно 

систем има сада на располагању (у критичном периоду). 

Анализе воде у предходном периоду показују присуство мангана у сировој води као 

и повећану мутноћу и повећану потрошњу калијум перманганата. Око 80 % узорака воде 

(у овој години) било је неисправно због повећане мутноће у финалној води. 

Рестрикције воде за пиће су углавном у овој години биле хаваријске природе, док 

истих у погледу недостатка воде за пиће у овој години није било. Не постоје тачни подаци 

о дужини трајања рестрикција . 

Поред проблема недостатака довољних количина вода, и проблем квалитета је веома 

изражен: 

- само постројење Придворица не задовољава у техничком погледу; 

- повећана ерозија у пределу изнад акумулације-било је случајева да је 

постројење морало да стане са радом због катастрофално лошег квалитата 

сирове воде насталог услед непосредне сече шуме (град је остајао без воде); 

Ради побољшања квалитeта воде неопходно је урадити следеће радове на 

постројењу: 

- изградња објекта за флокулацију; 

- увођење ламела у постојеће таложнике; 

- урадити аутоматизацију постројења.  

Дистрибутивни систем је доста добро развијен. Неопходно је заменити азбестно-

цементне цеви у цевоводу и ту се могу издвојити деонице: 

- ППВ Придворица-ПК1 (ацц Ø 250, L=4km) 

- ПК1 - резервоар Драгомировци (ацц Ø 250, L=5,5km). 
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- Резервоар Драгомировци до насеља „Башићи” (ацц промера 150mm и 

дужине 3,1km) 

- По осталим гранама цевовода постоји још око 1,2km ацц које би требало да 

се замене.  

- Остали делови цевовода су урађени од пластичних цеви. 

3.3. Потребе за водом у општини Блаце 

Према резултатима званичних пописа, приметан је тренд опадања броја становника 

од 60-их година и концентрација становника из сеоских средина у приградском делу 

Блаца. Према задњим пописима у свим селима општине Блаце смањује се број становника. 

На основу анализе трендова у претходним годинама, урађена је процена броја 

становника општине Блаце, која је послужила за сагледавање потреба за водом („Студија 

водоснабдевања општине Блаце“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 

јун 2004. год.). Према прогнози, очекује се да ће 2015. године општину насељавати око 

20.000 становника. Учешће градског становништва у укупној популацији за садашњи 

временски пресек износи око 51%, и очекује се даљи пораст у односу на сеоско 

становништво. 

3.3.1. Анализа досадашње потрошње воде у општини Блаце 

Како нема званичних података, за анализу досадашње потрошње воде узет је у обзир 

усмени исказ одговорних лица из Јавног комуналног предузећа „Блаце“ из Блаца. 

Са система Придворица се може максимално добити око 40 l/s. Како постоје дани 

када се вода уопште не испоручује због лошег квалитета, усвојено је да је просечни 

годишњи доток из овог система 35 l/s. Према добијеним подацима за 2004. годину, 

фактурисане количине воде за становништво износе 395.256m
3
, а за индустрију 146.064m

3
. 

Највећи индустријски потрошач воде за пиће је Фруто Д.О.О., фабрика за прераду 

воћа (узима повремено 15-16 l/s), а нешто већи од осталих је још млекара „Лазар“. 

Данашња норма потрошње се добија када се испоручене воде поделе са бројем корисника 

водовода. Број корисника Придворичког система износи 12.801 (када се од укупног броја 

корисника одузму насеља Доње и Горње Сварче која се самостално снабдевају водом). 

Она је знатно нижа од реалне због рестрикција које постоје у водоснабдевању. 

4. Квалитет пољопривредног и шумског земљишта 

4.1. Земљиште 

Подручје општине Блаце 

простире се на површини од 30.656 

хектара. Од ове површине 

пољопривредно земљиште заузима 

17.934 ha или 58,50%, шума 11.461 ha 

или 37,38% и неплодно земљиште 

1.261 ha или 4.11%. 

Од укупне површине 

пољопривредног земљишта (17.934 ha) 

обрадиве површине су 86,88% или 

15.578 ha. Ова обрадива површина 

земљишта у општини подељена је на 

68.535 парцела, што значи да је 1 ha 

обрадиве површине подељен на 4,4 парцеле. Овако уситњени поседи додатно угрожавају 

експлоатацију земљишта као и његову еколошку заштиту.  

neplodno 

zemljište

4,11%

poljoprivredno 

zemljište

58,50% šume

37,38%

 
График 5. Структура земљишта 

Извор: Служба за пољопривреду Општине Блаце 
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Поменуте површине земљишта су преко 99% у приватној својини а остатак су остали 

облици својине. Приватном својином земљишта газдује око 4.873 домаћинстава, што по 

једном домаћинству износи око 3,41 ha земљишта.  

На обрађеним површинама земљишта се гаје различите биљне културе, и то: 

Оранице и баште: 10.848 ha, на 40.847 парцела, 

Воћњаци:  3.251 ha, на 20.655 парцела, 

Виногради:  387 ha,  на 4.536 парцела, 

Ливаде:   1.901 ha, на 2.497 парцела.  

Ово су званични подаци 

Републичке управе за катастар 

непокретности, међутим стање на 

терену не одговара оваквом приказу. 

Наиме, по процени Службе за 

пољопривреду општине Блаце, само 

шљиве има на површини преко 5.000 

ha, односно преко 2 милиона стабала. 

На графику 6. приказан је тренд 

засада шљива по годинама. 

На свим теренима производе се 

различите биљне културе, али је 

последњих десетак година присутна 

тенденција тзв. спуштања воћних 

култура у ниже пределе, односно 

подизање засада углавном шљиве, тамо где су раније гајене ратарске културе (оранице и 

баште). За воћарску производњу, а посебно шљиву и вишњу постоје изванредни услови, 

што се последњих година у већој мери и користи. 

4.1.1. Деградација земљишта 

Природна деградација 

Према подацима завода за пољопривреду при Вишој пољопривредно-прехрамбеној 

школи, а на основу урађених анализа земљишта дошли смо до закључка да је дошло до 

промене плодности земљишта. Земљишта су закисељена, а евидентно је и опадање 

садржаја хумуса као и макро и микро елемената. 

Конфигурација земљишта је већим делом брежуљкаста до брдско планинска. Плитак 

је растресит педолошки покривач, олујне кише праћене пљусковима, неправилна обрада 

земљишта, лош избор пољопривредних култура, што доводи до ерозије земљишта.  

Ерозијом се односе велике количине најплодније земље и запажа се на свим 

типовима земљишта али је највише изражена у подјастребачком делу и подкопаоничком 

подручју. 

Од укупно обрадивих површина наводњава се око 1% и то нестручно потапањем 

целе земљишне површине. Оваквим начином наводњавања квари се структура земљишта 

и врши њено испирање. 

Антропогена деградација 
Један од веома важних фактора који утиче на деградацију земљишта је сам човек. 

Најчешћа деградација земљишта коју врши човек односи се на плодност, закишељавање и 

загађивање земљишта. Такође се све ово одражава и на загађење водотокова. 

Непланском обрадом земљишта човек изазива ерозије и спирање плодности 

земљишта. 
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График 6.  Тренд засада шљива од 2000. године 
Извор: служба за пољопривреду Општине Блаце 
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Неконтролисаним уношењем одређених минералних ђубрива квари се структура 

земљишта, као и хемијски састав, што се одражава на повећање киселости земљишта 

(повећањем фосфорне киселине у земљишту). 

Велика и неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља и 

хербицида додатно загађују земљиште, водотокове, једном речи животну средину. 

Поједини пестициди остају и разлажу се по неколико година у земљишту. Неправилном 

употребом хербицида мењамо биљну флору што се и те како одражава на квалитет и 

загађеност земљишта. 

Миграција становништва из села у градове и брзи пораст броја становника, не прати 

адекватно развој инфраструктуре, тако да сметлишта и депоније додатно загађују 

земљиште, као и животну средину. 

Индустријски објекти, такође додатно загађују земљиште (испуштање отпадних вода 

у водотокове, складиштење отпадних материја и др.). 

Из године у годину смањују се обрадиве површине у корист напуштених обрадивих 

површина које обрастају у корове и препуштају се деградацији. 

Пољопривредне површине не могу да задовоље потребе за храном овог подручја а на 

то нам указују следећи фактори: 

- Квалитет земљишта је доста лош (плитак оранични слој, недостатак макро и микро 

елемената у земљишту). 

- Честе суше 

- Неправилна обрада земљишта 

- Неадекватна примена агротехничких мера 

- Неправилна употреба хемијских средстава 

- Загађени водотокови 

4.2. Шуме 

Под шумом подразумевамо део земљишта 

обрастао шумским дрвећем. Шума је природни 

обновљиви ресурс и чини део животне средине. 

Синтеза природних ресурса, материјалног, духовног 

окружења и цивилизованих достигнућа представљају 

човеково окружење. Ресурси, енергија и простор 

садржан у природи служе житељима ове заједнице за 

њихов опстанак и развитак. 

Шумски ресурси су један од основних услова 

развоја и функционисања локалне заједнице. Из тих 

разлога шумски ресурси морају да имају приоритетно 

место и значај. 

За објективну процену шумских ресурса и потенцијала на подручју општине Блаце 

коришћена је каталогизација у две шумске основе (државне шуме) и годишњи план 

газдовања за приватне шуме. 

Стање шумских ресурса и потенцијала утврђено је путем стручне процене засноване 

на научним и статистичким методама. Подаци о величини и структури шумских ресурса 

се налазе у постојећој бази података о шумском фонду у ЈП ,,Србија шуме“. 

На подручју општине Блаце шумски ресурси заузимају 37% од укупне површине 

(306,4km²) што је више од просека за Републику Србију (27,5 %), и указује да је 

територија општине Блаце богата шумом. 

Власничка структура шума на територији општине Блаце показује да је 66% шума и 

шумског земљишта у државном власништву, а 34% у својини грђана (укупно 11.466 ha). 

Од тога, од обраслог шумског земљишта 65,5% шума се налази у државном 

власништву, а 34,5% у приватном власништву (укупно 10.875 ha). 

 
Слика 18. Шума у Попови 

Извор: ЛЕАП канцеларија 
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4.2.1. Власничка структура шума и шумског земљишта 

Шуме у државном власништву на територији општине Блаце сврстане су у две 

газдинске јединице (ГЈ Велики Јастребац и ГЈ Јаворац). За сваку газдинску јединицу 

урађене су посебне шумске основе са десетогодишњим плановима газдовања. 

Приватне шуме су распоређене на 35 катастарских општина са укупно 12.540 

катастарских парцела. Основна карактеристика шума у приватном власништву је, да су 

ове шуме везане за уситњене поседе, тако да просечна величина једне катастарске парцеле 

износи 0,30 ha. 

4.2.2. Структура површина  

Структура површина обухвата категорије: – обрасло шумско земљиште и  

 – необрасло шумско земљиште. 

Продуктивне шуме семеног порекла у шумама у државном власништву учествују са 

58,9% у површини обраслог шумског земљишта, затим следе шуме изданачког порекла са 

учешћем од 14,6% и вештачки постигнуте шуме са 21,4%. Осталих 5,1% обраслог 

шумског земљишта чине шибљици , шикаре и деградиране шуме лишћара. 

У категорију необраслих шумских површина највеће ведности имају голети и 

пашњаци (укупно 486 хектара). 

Што се тиче структуре површина у приватним шумама, има врло мало података. 

Приватне шуме се простиру на 3.854 хектара, од чега 3.749 хектара обухвата обрасло 

шумско земљиште, а 105 хектара необрасло шумско земљиште (голети и пашњаци). У 

шумама које се налазе у приватном власништву високе шуме учествују са 51%, а 

изданачке са 49%. 

4.2.3. Дрвна залиха у шумама на подручју општине Блаце 

За утврђивање залихе (запремине) у ГЈ Јаворац и ГЈ Велики Јастебац, као и у 

приватним шумама извршен је делимичан премер помоћу примерних површина са 

учешћем од 5-10 % од укупне површине. 

Дрвна залиха у Г.Ј. Велики Јастребац износи 1.142.040m
3
, а у Г.Ј. Јаворац 396.162m

3
, 

док је залиха у приватним шумама 543.600m
3
. 

4.2.4. Запремински прираст 

У шумама на подручју општине Блаце текући запремински прираст одређен је по 

методама које се примењују у шумарској науци и пракси, а најчешће преко дебљинског 

прираста. 

Запремински прираст у ГЈ Велики Јастребац износи 28.841m
3
, а у ГЈ Јаворац 

11.863m
3
, док је запремински прираст у приватним шумама 5.436m

3
. 

На територији општине Блаце најзаступљенија врста је буква (у ГЈ Велики Јастребац 

76,7%, а у ГЈ Јаворац 70,1%). На другом месту је храст (у ГЈ Велики Јастребац 7,3%). У 

Г.Ј. Јаворац са 5,2% заступљен је цер, а са 3,4% китњак. Удео лишћара у укупној 

запремини износи 92%, а четинара 8%. У приватним шумама буква је најзаступљенија 

врста са 30%. 

4.2.5. Планирани обим сеча – етат (Ем) 

Планирани обим сеча утврђен је за државне шуме у посебним шумским основама за 

обе газдинске јединице и то за десетогодишњи период. Планирани обим сеча се одређује 

на бази: 

- вредности дрвне масе по јединици површине 

- висина запреминског прираста 

- здравственог стања шума 
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- од постављених општих и посебних циљева. 

Планирани обим сеча у државним шумама износи свега 54% од вредности текућег 

запреминског једногодишњег прираста. Један од разлога за овако ниске вредности 

планираног обима сеча у односу на прираст је за државне шуме још увек мала отвореност 

шумских комплекса примарном и секундарном мрежом шумских путева. У приватним 

шумама уситњеност поседа онемогућава спровођење савременог начина газдовања и 

рационалног коришћења дрвне масе. 

4.2.6. Отвореност шумских комплекса 

Познати подаци односе се само на државне шуме. Просторним планом Србије 

усвојена је оптимална отвореност шумских комплекса 15km/1000 ha. 

У државним шумама на територији општине Блаце износи: 

- у ГЈ Велики Јастребац  11km/1000ha 

- у ГЈ Јаворац 6,4km/1000ha 

Оваква отвореност шума у газдинским јединицама не задовољава садашње потребе 

за рационалним и економичним коришћењем шумског фонда. 

4.2.7. Основни планови газдовања 

У државним шумама за обе газдинске јединице у уређајним основама урађени су 

основни планови газдовања. Планом газдовања (гајења) у ГЈ Велики Јастребац планирано 

је да се на сваких 1000m
3 

посечене масе изведу радови на гајењу и то: у простој 

репродукцији на површини од 38,36 ha, а у проширеној на 38,53 ha. 

У ГЈ Јаворац планирано је да се у простој репродукцији изведу радови на 35,92 ha, а 

у проширеној на 0,71 ha. 

4.2.8. Коришћење шумских ресурса 

Једна од специфичности шумске производње је лимитирани обим сеча. У вези са тим 

опстанак и унапређење шумске производње је могуће једино ако се ослања на додирне 

делатности (сеча, привлачење, утовар, отпрема, транспорт, изградња шумских путева и 

коришћење осталих производа из шуме) и увођење тих делатности у појединим фазама у 

шумску производњу. Сви ови послови захтевају обучену и стручну радну снагу. 

Приватне шуме у структури обраслог 

шумског земљишта учествују са 34,5%. У овим 

шумама нема организоване шумске производње. 

Један од разлога је уситњеност шумских поседа, 

што се одржава на организацију и спровођење 

газдовања у овим шумама. Планом сече за 2006. 

годину предвиђено је да се у приватним шумама 

на територији општине Блаце посече 4.217m
3
 

дрвне масе. Међутим, сеча у приватним шумама је 

увек мања од планиране, тако да се годишње у 

приватним шумама посече 900-1.000m
3 

дрвне 

масе. 

Табела 8. План сече шума по годинама 

м
3
/год. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

приватне шуме 1.200 1.200 1.200 6.094 4.217 

Г.Ј. Јаворац 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Г.Ј. В. Јастребац 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде () 

 

 
График 7. Приказ плана сече шума 
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4.2.9. Примарна прерада дрвета 

До прве половине 90-тих година прошлог века велики део сировина из државних 

шума прерађивао се у Шумско индустријском комбинату ,,Копаоник“ у Куршумлији. Из 

познатих разлога (санкције, рат и др.) ШИК ,,Копаоник“ је смањио своју производњу, 

самим тим и потребу за сировинама. 

Данас у општини Блаце државне шуме представљају сировинску базу углавном за 

средња и мала предузећа у приватном власништву из околних општина, пошто у општини 

Блаце прерађивачких капацитета нема. 

У општини Блаце прерада дрвета обухвата углавном прорезивање обловине лишћара 

и четинара, и то на мини стругарама, а за потребе грађана углавном за извођење 

грађевинских радова (даске, кровна конструкција...) 

4.2.10. Коришћење осталих природних ресурса 

Остали природени ресурси у оквиру шумских екосистема (лековито биље, 

сакупљање шумских семена и плодова, сакупљање гљива, коришћење пашњака и др.), 

користе се у оквирима спроведеног интегралног газдовања у шумама на територији 

општине. Део тих ресура користи се преко организованих откупних станица у скромним 

оквирима. 

4.2.11. Утицај сече шума на ерозију земљишта 

Овај утицај може бити двојак: 

- Уколико се шума сече плански, односно фаворизовањем најбољих и 

најквалитетнијих стабала (стабала будућности, која ће дати најквалитетније семе 

у доба физиолошке зрелости за обнављење шуме) долази до јачања кореновог 

система, а самим тим и до бољег везивања земљишта и смањења ерозије; 

- Уколико се шума сече неплански, односно уклањањем најбољих и 

најквалитетнијих стабала, долази до слабљења кореновог система и огољавања 

земљишта, самим тим и до појаве како површинске, тако и дубинске ерозије. 

4.2.12. Неадекватна заштита шума од губара и осталих штеточина 

Вишеструк негативан утицај који на шумско дрвеће имају губар и остале штеточине 

огледа се, пре свега у губитку прираста, а у случају јачег напада долази и до смртности 

шумског дрвећа. Ако дође до вишегодишњег голобрста, стабла физиолошки слабе и 

постају мета секундарних штеточина, како инсеката (поткорњаци, стрижибубе, сурлаши и 

др.), тако и фитопатогених гљивица (медњача, пепелница итд.), које на крају убијају 

стабла.  

5. Еколошка свест друштвене заједнице 

5.1. Информисаност 

Информисаност грађана о најширем спектру питања из домена животне средине и 

њихова заинтересованост и спремност да се директно или кроз институције демократског 

друштва ангажују на решавању ових питања, од кључне је важности за дугорочно и 

стабилно решавање ових питања и неповратно унапређивање услова живота и економског 

развоја. 

Након наглог пораста животног стандарда седамдесетих година прошлог века, дошло 

је до стагнације, а затим и до наглог пада. Чињеница је да у таквим условима 

интересовање грађана за екологију и заштиту животне средине није на задовољавајућем 

нивоу. Не постоји организован систем еколошке едукације. 
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Према анкети коју је 

спровело Еколошко друштво 

„Зелена планета“ из Блаца, 

види се да већина грађана 

препознаје основне еколошке 

проблеме нашег краја. 

Резултати су се у великој мери 

поклопили са листом проблема 

и приоритетних циљева до које 

је дошла Радна група за израду 

Локалног еколошког акционог 

плана Блаца. Отпад, загађење 

воде и загађење земљишта, су 

према мишљењу грађана 

кључни проблеми заштите 

животне средине наше 

заједнице. Више од две трећине грађана је идентификовало као највећи проблем, проблем 

отпада у блачкој општини, обзиром да Блаце никада није имало легалну депонију која у 

довољној мери одговара санитарним критеријумима прописаним за њено лоцирање, 

изградњу и експлоатацију градског, комуналног отпада, а не постоји ни једно складиште 

опасног отпада изграђено према важећим законима.  

Јавна свест у Блацу, о овом и сличним проблемима, и поред присуства локалних 

(електронских) медија који о том проблему говоре, није довољно изражена, што је 

илустровано резултатима последње анкете Радио телевизије Блаце. Највећи број 

анкетираних је изјавио да уопште не зна где се тренутно одлаже отпад, као и да не зна да 

је урађен Пројекат санације постојеће сметлане у Међухани и да се у најскорије време 

очекује почетак радова на њеном уређењу. Овим пројектом добила се могућност даљег 

коришћења сметлишта, уз утврђену динамику радова на санацији и рекултивацији, до 

времена када се очекује изградња регионалне депоније, а чиме би се решио проблем 

извожења и одлагања комуналног отпада како из Блаца, тако и осталих градова региона. 

Комплексност самог проблема, дефицит образованих кадрова, као и највећи, 

финансијски проблем, примарни су проблеми који се постављају испред решавања 

еколошких проблема. Занимљив је и став локалног становништва (око 50% становника), 

који као први начин за решавање еколошких проблема види ефикаснију инспекцијску 

контролу, а затим и казнену политику, иако су то углавном методе које су очекиване 

резултате дале тек у 

развијеним земљама. Поставља 

се питање, може ли једна 

локална заједница, попут 

блачке општине, да крене 

путем имплементације метода 

за решавање проблема, на 

овакав начин, који за сада 

познају знатно богатије и 

земље са високо израженом 

еколошком свешћу?  

Што се приоритета 

решавања проблема тиче, 

резултати спроведене анкете 

казују да је на првом месту 

депонија (54% анкетираних), а 

 
График 9. Резултат анкетираних грађана Блаца и 

околине, на питање „Како решити еколошке проблеме 

општине Блаце?“ 
Извор: ЛЕАП документација 

 
График 8. Резултат анкетираних грађана Блаца и 

околине, на питање „Који су највећи еколошки проблеми 

општине Блаце?“ 
Извор: ЛЕАП документација 
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да затим треба решавати 

проблем водоводне 

мреже (22%) и на трећем 

месту, решавање 

проблема комуналних 

отпадних вода. 

Загађење ваздуха и 

извори водоснабдевања 

нису проблеми које треба 

решавати интервентно, 

према око 2% 

анкетираних, док су на 

последњем месту реке и 

нерегуларне сече шума 

(мање од 1%). 

Иако постоји 

релативно изражена свест о присутним проблемима на територији на којој живе, већина 

анкетираних није толико спремна да се укључи у решавање сопствених проблема. На 

питање, да ли би добровољно радили на решавању еколошких проблема у нашој општини, 

свега 48% је одговорило потврдно, док је велик проценат (32%) изјавило да не желе (!) да 

буду укључени у процес решавања проблема, и 20% било неодлучних, те одговорило да 

би „можда“ радили добровољно на решавању еколошких проблема, у општини Блаце. 

5.2. Образовање 

Данас, у Блацу, образовни систем чине: дечји вртић „Наша радост“, основна школа 

„Стојан Новаковић“, „Средња школа Блаце„ и Виша пословна школа. Екологизација у 

Блацу се каналише и кроз активности, које спроводе поједине секције и групе, које се 

организују у овим образовним установама. Пре свих, ту је „Еколошка секција“ у основној 

школи, која се бави проучавањем утицаја несавесног понашања на екосистеме наше 

општине, а врши и утицај на јавну и еколошку свест грађана, кроз организовање еко 

патрола, са задатком да се рад ових патрола пренесе и на време после часова, када 

ученици, чланови еко обезбеђења прате понашање својих ближих и о сваком несавесном 

понашању опомињу несавесне грађане уз коментар како треба радити. На активностима 

око припреме ЛЕАП документа, највећи допринос дали су ученици управо ове школе, у 

делу визуелног идентитета и идејних решења за плакате и промо материјале који говоре о 

ЛЕАП-у. 

Не мањи допринос, дали су и ученици средње школе у Блацу, који су својим 

ангажманом помогли рад Радне групе за израду ЛЕАП документа општине Блаце, 

нарочито у делу организовања јавних наступа и новинарским ангажманом на изради 

локалних и регионалних омладинских билтена. У тим билтенима, фокус је стављен на 

нарушавање здравља људи кроз несавесно деловање са освртом на значај информисања и 

повећање степена информисаности људи. 

Блаце је значајан образовни центар у Србији и то пре свега по развијености система 

предшколског, основног и средњег образовања где обезбеђује релативно високу 

покривеност становништва на територији Топличког округа и релативно солидан квалитет 

образовног рада и капацитета. Осим једне више школе, терцијарно образовање није 

развијено, али је капацитет више школе и број уписаних студената надмашио сва 

очекивања чиме је Блаце сврстано у светског рекордера по броју студената по глави 

становника. 

Блачку основну школу чине матична школа, на терену две осмогодишње школе у 

Барбатовцу и Горњој Драгуши и 18 комбинованих одељења у којима наставу похађају 

 
 
График 10. Резултат анкетираних грађана Блаца и околине, на 

питање „Који од еколошких проблема треба прво решити?“ 
Извор: ЛЕАП документација 
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1.225 ученика. Колектив школе чине 136 радника. Нажалост, број ученика у Средњој 

школи у Блацу се смањује. Тренутно, Средњу школу похађа 380 ученика. 

Традиционално солидно развијен образовни систем и спремност локалне средине да 

подржи даљи развој квалитетног образовања добра су основа за деловање на плану 

обогаћивања и осавремењавања наставних садржаја и облика наставе, нарочито у 

областима за које постoји одређени осећај свести и потребе у јавности, у овом случају 

проблематике животне средине. 

Међу наставницима блачких школа (основне и средње) школе постоји одређени број 

појединаца који су покретали многе успешне акције или уводили квалитетне новине у 

наставу у циљу приближавања ученика проблемима животне средине и то је реална 

основа за планирање нових, конкретнијих и далекосежнијих захвата, пре свега у 

осмишљавању и изради локалних наставних програма и садржаја који би постали 

стандардна активност у свим школама. 

С друге стране, блачко школство је суочено са више од 15 година дугим периодом 

радикално смањеног улагања у наставни простор, средства, изворе информација, опрему и 

обуку наставника, тако да је уочљив пад квалитета рада у целини. Међутим, у последњих 

неколико година, знатно је осавремењен и унапређен рад наших школа, уз савремено 

опремање кабинета и лабораторија у којима би се могли изводити комплекснији програми, 

углавном подржани компјутерском технологијом. 

5.3. Невладине организације 

Једна мала средина као што је Блаце, има тек неколико невладиних организација у 

настајању, и питање је како ће се исте уклопити у постојећи миље. Општина (локална 

управа), помаже формирање невладиних сектора, едукацијом о значају истих. Истичемо 

невладине организације које делују на територији општине Блаце, са освртом на оне које у 

свом деловању садрже рад на еколошкој свести грађана. 

У Блацу, нажалост, само једна невладина организација се у својој основној 

делатности, бави еколошким проблемима и еколошким људским правима, а то је 

Еколошко друштво „Зелена планета“, која је иницијатор израде стратешког ЛЕАП 

документа општине Блаце. Ова организација делује тек пар година уназад, и већ је била 

учесник у многим акцијама еколошког карактера, најчешће партиципирајући са основном 

или средњом школом из Блаца не штедећи своје ресурсе, како би све своје активности и 

деловање подредила општем добру и решавању еколошких проблема општине Блаце. 
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4. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ЕКОЛОШКИХ ЦИЉЕВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

На основу идентификованих проблема заштите животне средине, разматрања 

њихових утицаја на ту средину и квалитета живљења друштвене заједнице, утврђени су 

циљеви које треба благовремено и адекватно постићи како би се побољшали еколошки 

услови на територији општине Блаце, унапредила животна средина и обезбедио 

квалитетнији живот. 

Еколошки циљеви су формулисани у облику приоритетне листе, где су циљеви 

рангирани по приоритетности: 

1. Смањење броја дивљих сметлишта на територији општине Блаце 

рок: четири године 

2. Смањење загађења подземних и површинских вода комуналним отпадним водама 

до краја 2010. године 

рок: 70% за четири године 

3. Успостављање интегралног управљањa комуналним отпадом до 2010. године 

рок: четири године 

4. Смањење загађења подземних и површинских вода из септичких јама до 2010. 

године 

рок: 50% за четири године  

5. Увођење адекватне заштите изворишта водоснабдевања „Придворица“ 

рок: 2010. год. 

6. Обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће до 2011. године 

рок: до 2011. године 

7. Смањити загађење подземних и површинских вода отпадним водама из индустрије 

рок: 50% до 2011. године 

8. Увођење еколошког приступа код просторног и урбанистичког планирања до 2008. 

године 

рок: две године 

9. Успоставити систем заштите шума од штеточина  

рок: за две године први ефекти активности 

10. Увођење рационалног управљања водним ресурсима 

рок: 2008. година 

11. Повећање покривености системом водоснабдевања у руралним срединама 

рок: 50% до 2011. године  

12. Побољшати информисаност грађана општине Блаце о питањима из области 

заштите животне средине 

рок: две године 

13. Успостављање интегралног управљања опасним отпадом до 2011. године 

рок: до 2011. године 

14. Повећање броја едукованих кадрова 
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рок: за четири године 

15. Смањење политичких утицаја на решавање еклошких проблема 

рок: за четири године 

16. Рационално коришћење пољопривредног земљишта 

рок: до 2011. године 

17. Увести интегрални систем заштите пољопривредног земљишта до 2010. године 

рок: до 2010. године 

18. Повећање броја еколошких друштава  

рок: до краја 2008. године 

Како се амбициозно кренуло у читав овај пројекат (израде ЛЕАП-а), тако су реално 

сагледане могућности и дата је претпоставка остварења предложених активности у 

предвиђеном року. Стога је за даљу анализу и решавање узето свих 18 приоритетних 

циљева са листе. За сваки од циљева израђени су акциони планови. 
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5. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

5.1. Опис циљева 

5.1.1. Смањење броја дивљих  на територији општине Блаце 

Нa тeритoриjи oпштинe Блаце, прeмa пoдaцимa кoмунaлнe инспeкциje, брoj вeћих 

дивљих смeтлиштa (стaлних) je oкo 40. За прецизнију процену потребно је израдити 

катастар истих. 

Дивљa смeтлиштa нajчeшћe нaстajу пoрeд путних прилaзa нaсeљeним мeстимa, кao и 

у oбoдним шумaмa нa тeритoриjи oпштинe. Вeћину дeпoнoвaнoг смeћa чини тзв. кућнo 

смeћe, oкo 60%, дoк oстaли дeo припaдa кaбaстoм oтпaду, кojи сe сaстojи oд кућних 

aпaрaтa, дeлoвa нaмeштaja, oлупинa вoзилa и грaђeвинскoг шутa. Како по правилу свако 

насељено место има бар једно дивље сметлиште, неопходно је израдити програм који би 

предвидео да се сва места укључе у систем организованог изношења отпада. С тим у вези, 

морао би се обезбедити довољан број контејнера, као и возила за извожење отпада. 

До сада није урађена пројектна документација за санацију неког од ових сметлишта, 

те је потребно урадити план санације, а након тога и чишћење и рекултивацију 

деградираног земљишта. Планом је обавезно предвидети и редовну контролу санираног 

простора, коју врши инспекцијска служба, као и обележавање предметних локација 

информативним таблама са забраном даљег њиховог даљег коришћења за одлагање смећа. 

5.1.2. Смањење загађења подземних и површинских вода комуналним 

отпадним водама до краја 2010. године 

У будућем периоду неопходно је да се приступи даљој изградњи система за 

евакуацију и пречишћавање отпадних вода, како би се побољшало постојеће стање, 

испунили све већи захтеви у погледу заштите животне средине и заштитила од загађивања 

изворишта водоснабдевања. 

Једно од решења овог проблема нуди "Студија каналисања и пречишћавања 

отпадних вода са подручја општине Блаце", Института за водопривреду "Јарослав Черни", 

јун 2004. године, у којој се закључује да је на територији општине Блаце потребно 

успоставити и развити системе за каналисање са одговарајућим уређајима за 

пречишћавање у пет насеља слива Блаташнице: Блаце, Пребреза, Сибница, Чучале и 

Џепница. Проблем евакуације отпадних вода потребно је решити и у сливу Топлице на 

две локације: за насеље Стубал и групу од 11 насеља уз Драгушку реку. Анализиране су 

три различите варијанте решења евекуације и пречишћавања на разматраном подручју: 

1. пречишћавање отпадних вода у оквиру насеља где настају 

2. заједничко пречишћавање вода на локацији насеља Равни за групу насеља 

општина Брус и Блаце 

3. заједничко пречишћавање вода на локацији низводно од бране "Ћелије" за 

групу насеља општина Брус и Блаце 

Генерално се може рећи да су све три варијанте инвестиционо врло блиске. 

Међутим, анализом осталих битних фактора који утичу на могућности свеобухватног 

решавања проблема евакуације и пречишћавања ширег подручја усвојена је варијанта 3, 

као најрационалније решење. У овом случају се на територији општине Блаце планира 

успостављање три самостална канализациона система за евакуацију и пречишћавање 

отпадних вода: 

- заједнички систем "Ћелије" 

- систем за Стубал 

- систем за насеља уз Драгушку реку 
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Међутим, због изузетно скупог одржавања система, што је и био разлог напуштања 

идеје санирања и поновног пуштања у рад постојећег постројења, приступило се 

изналажењу прихватљивијих идеја, у смислу економичности и савременијег третмана са 

задовољавајућим ефектима пречишћавање отпадних вода. 

Једна је прихватљива идеја изградња система МОКРИХ ПОЉА, као научно, стручно 

и технички, уз све то и економски прихватљиве методе. Или, као алтернатива, уградња 

биоротора-уређаја за биолошко-аеробну обраду отпадних вода. 

Метод мокрих поља је систем веома добре, постојане, рационалне и јефтине 

биолошке обраде отпадних вода, у примени већ око четири деценије у земљама западне 

Европе и САД. Ради се о методи пречишћавања отпадних фекалних вода методом мокрих 

поља барске трске, рогоза, шевара и сличних култура, идеалној за мала и средња насеља 

до 10.000 становника. У нашој земљи са овом методом срећемо се тек последњих 3-4 

године, иако ових биљних врста има у изобиљу. 

У Блацу је ово решење прихваћено као оптимално, управо из разлога одличних 

ефеката пречишћавања, јефтиног одржавања, као и постојања површине потребне за 

формирање мокрих поља. Она би била формирана на месту постојећег постројења, од чије 

санације се одустало јер је превисока цена поправке и реконструкције дотрајале и 

оштећене опреме, а поготово набавка недостајуће. Према предмеру и предрачуну рађеном 

од стране Службе за грађевинарство Општинске управе општине Блаце, само за извођење 

радова: ограђивање круга постројења и довршетак изградње објекта лабораторије и 

чувара, потребно је 667.221,00 динара (око 8.300 €) и још 1.098.241,00 динара (око 13.700 

€) за електро и машинске радове за санацију постојећег постројења за пречишћавање 

отпадних вода, и то само за прву фазу изградње постројења (извор: Електро и машински 

пројекат за санацију постројења отпадних вода у Блацу, Предузеће за пројектовање и 

изградњу „Ђашић електро“ О.Д., Крушевац, септембар 2003. год.). Сем тога, нису рађени 

прорачуни за трошкове санације оштећених објеката постројења, за потребне грађевинске 

радове... 

Као алтернативно решење проблема, могућа је уградња биоротора, уређаја за 

двоструку биолошко-аероробну обраду отпадних вода. За потребе прорачуна потребних 

средстава, Технички тим је добио понуду Предузећа Техниx бео д.о.о. из Београда, према 

којој израда документације, као и подлоге за грађевинске пројекте, испорука и уградња 

биоротора, комплетни електро-инсталатерски и монтажерски радови износе 450.000,00 € 

без ПДВ-а. Због високе цене оваквог уређаја, ипак се предност даје претходно описаном 

систему мокрих поља. 

5.1.3. Успостављање интегралног управљања комуналним отпадом до 2010. 

године 

Како су досадашња пракса и неадекватно поступање са комуналним отпадом 

резултирали незадовољавајућим стањем и повећаним степеном угрожености животне 

средине, мора се предвидети израда плана који дефинише управљање комуналним 

отпадом; мере за унапређење рада инспекцијске службе у делу надзора и контроле 

депоновања комуналног отпада; неопходна је едукација становништва, као и запослених у 

јавним службама и предузећима; покретање пројеката вазано за рециклажу одређених 

материја из комуналног отпада.  

Као што већ предвиђа израђен Пројекат санације, затварања и рекултивације 

сметлишта „Међухана“, потребно је организовати систем контроле и евиденције 

количине, врсте и састава отпада на сметлани. 
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5.1.4. Смањење загађења подземних и површинских вода из септичких јама 

за 50% до 2011. године. 

Постојећи канализациони систем покрива око 90% Блаца, док остала насељена места 

немају изграђене системе каналисања отпадних вода. У таквој ситуацији евакуација 

отпадних вода врши се преко септичких јама, што је врло изражен проблем у свим селима, 

нарочито оним који су на равничарском терену, и који захтева планирање изградње 

канализационог система бар у приградским насељима, јер би било нереално очекивати у 

периоду од наредних 5 година покривеност читаве територије општине канализационом 

мрежом.  

Такође се планом мора предвидети редовнија и ефикаснија инспекцијска контрола 

чишћења, тј. пражњења септичких јама. 

5.1.5. Увођење адекватне заштитe изворишта водоснабдевања  

„Придворица“ 

Адекватна заштита изворишта је неопходна да би се створили услови за њено даље 

коришћење, како би се обезбедиле довољне количине квалитетнe сирове воде за даљи 

третман у постројењу . 

Под заштотом изворишта се подразумева чување околине изворишта од деградације, 

првенствено шума које се налазе на сливном подручју река које се уливају у акумулацију 

«Придворица». 

Мора се дефинисати Пројекат „Санитарне зоне заштите акумулације“, којим би билe 

дефинисане активности око одржавања биодивезитета на овој локацији. 

5.1.6. Обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће до 

2011. године 

Под овим циљем се подразумева да се у наредном периоду (пет година) предвиди 

скуп мера и актривности које би се односиле на реконструкцију постројења „Придворица“ 

и водовоне мреже, како адуктивне тако и дистрибутивне. Садашњи капацитети адуктивне 

мреже нису довољни и износе у просеку 35 l/s што је испод производних могућности 

постројења „Придворица“. 

Дистрибутивна мрежа је такође стара и треба извршити замену постојећих азбестно-

цементних цеви, као и замену металних цеви у гранским деловима мреже у самом граду. 

5.1.7. Смањење загађења подземних и површинских вода отпадним водама 

из индустрије за 50% до 2011. године. 

Индустријске отпадне воде се, без претходних третмана, испуштају у градску 

канализацију и даље до уређаја за пречишћавање. Како исти деценијама није у функцији 

све ове воде доспевају у Блаташницу, што је огроман проблем не само за Општину Блаце, 

већ и шире, за читав регион, обзиром да је Блаташница притока Расине на којој је језеро 

„Ћелије“, извор водоснабдевања града Крушевца. 

Први корак до испуњења овог циља представља, пре свега израда регистра свих 

загађивача подземних и површинских вода отпадним водама из индустрије. Потребно је 

појачати надзор и вршити редован мониторинг квалитета индустријских отпадних вода. 

5.1.8. Увођење еколошког приступа код просторног и урбанистичког 

планирања до 2008. године 

Ово је циљ чије је испуњење већ постало и законска обавеза, тако да се у релативно 

кратком року, применом законских одредби мора увести ред и плански пројектовати сваки 
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просторни и урбанистички документ, где се до сада није или ако јесте, у малој мери 

водило рачуна о примени еколошких принципа. 

5.1.9. Успоставити систем заштите шума од штеточина 

Заштита шума на територији општине Блаце, на којима су регистроване велике 

штете у протеклом периоду нападима штеточина, вршиће се различитим активностима, 

пре свега доношењем плана заштите. Потребан је редован мониторинг спровођења плана, 

али и едукација власника приватних шума. Конкретна активност мора бити и уклањање 

легала губара механичким путем, као најпоузданији, најјефтинији и најефикаснији начин 

заштите. 

5.1.10. Увођење рационалног управљања водним ресурсима 

Садашње количине воде за пиће нису довољне да задовоље потребе свих 

конзумената у Блацу, а посебно индустрије. Ако би се у наредном периоду до 2011.године 

спровеле сва техничка решења, која су напред изложена, да би се обезбедила довољна 

количина воде за пиће ипак постоји могућност да је не буде довољно. 

Због цене воде, која у овом тренутку није економска, знатно је већа потрошња у 

домаћинствима, тако да је неопходно да се посебне службе у Општини Блаце баве овом 

проблематиком. 

Задатак ових служби би био да кроз едукацију грађанства, везано за проблем 

потрошње воде за пиће подигне ниво свести грађана, и промене размишљања „да воде има 

у изобиљу и да се може прекомерно користити“. 

5.1.11. Повећање покривености системом водоснабдевања у руралним 

срединама 

Постојање водоводне мреже у руралним срединама има велики значај и треба 

тежити проширењу већ постојеће водоводне мреже чиме би се квалитет живота у овим 

срединама знатно поправио. Тренутно не постоји довољна покривеност руралних средина 

водоводном мрежом, чему треба тежити у наредном периоду (до 2011. године). 

5.1.12. Побољшати информисаност грађана општине Блаце о питањима из 

области заштите животне средине 

Слаба информисаност грађана један је од примарних проблема са којима се среће и 

наша локална заједница, али се и овом проблему треба приступити мултидисциплинарно. 

Наиме, редовним објављивањем информација на локалним телевизијским и радио 

станицама, постиже се унапређење знања и еколошке свести грађана. Прикупљене 

информације, које би се селективно пласирале појединим медијима, побољшаће свакако 

квалитет информисаности грађана о стању и могућим методама решавања проблема 

животне средине. Циљ нам је да свест међу грађанима, припадницима локалне заједнице, 

до те мере еволуира, да у сваком тренутку, скоро сваки грађанин буде свестан последица 

свог несавесног понашања, које се веома кратко транслирају на глобални ниво. То 

изазивање пажње се постиже увођењем редовних емисија и рубрика у програме локалних 

медија, а којих је на простору наше општине довољно да покрију сваки њен кутак. У 

концептуирању и реализацији тих емисија биће укључена највише школска деца, својим 

креативним и често „провокативним„ деловањем. 

За све који се служе савременим технологијама, имају прступ ИНТЕРНЕТ-у, као и 

мобилним телекомуникационим уређајима, објављивање свих релевантних информација 

из домена проблема животне средине на интернет презентацији Општине пружиће 

перманентно информисање о свим облицима насталих проблема, како би се благовремено 

приступило њиховом решавању. 
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Општинска управа општине Блаце, посредством конференција за штампу које би 

организовале службе задужене за стање животне средине, свакако би обезбедила стално  

информисање стручне јавности, тим пре ако конференције буду континуално одржаване. 

Информисање путем штампаних медија као и посредством информативних табли, те 

плаката које би се поставиле на свим критичним тачкама, сигурно ће имати опомињући 

карактер, свим потенцијалним загађивачима, али и постављање штампаних билборда, без 

сумње ће дати очекивани резултат – смањење загађења животне средине на територији 

Општине. 

5.1.13. Успостављање интегралног управљања опасним отпадом до 2011.г. 

На територији општине Блаце до сада није постојао никакав акт који би дефинисао 

правила поступања са опасним отпадом. Зато се планом мора обухватити начин 

поступања и одлагања медицинског, индустријског (где још увек нема података о врсти и 

количинама отпада, те се предвиђа израда катастра) и животињског отпада. 

Да би се адекватно поступало са отпадом анималног порекла, обзиром да на 

сметлишту „Међухана“ постоји забрана одлагања ове, и сваке друге врсте отпада 

изузимајући комунални, план мора предвидети изналажење локације и изградњу сточног 

гробља. 

5.1.14. Повећање броја едукованих кадрова  

Информисаност грађана је у тесној вези са едукованим кадровима, који би се бавили 

управо овом делатношћу – информисати грађане о стању животне средине на територији 

њихове општине. Неопходно је организовати више стручних предавања, која би пратили 

стручни кадрови који се већ баве овим проблемима, али и сви заинтересовани, који се са 

овом материјом не срећу у редовним школским наставама. Међутим, није довољно само 

да се стручна јавност укључи у ову проблематику, већ је такође важно да се што пре 

идентификују и сви загађивачи, како би и они из својих „редова“ делегирали своје 

представнике, у циљу едукације из ове области. Свако смањење загађења оправдава сврху 

одржавања едукативних радионица, те предавања. 

Обзиром да је на територији општине Блаце довољан број медијских кућа које би 

могле да пласирају информације из области загађења животне средине, ипак је недовољан 

број новинара који би се у оквиру истих бавили тиме. Зато, едукација би се проширила и 

на овај сектор, па се едукацији новинара треба посветити посебна пажња, кроз одржавање 

различитих семинара и радионица. Иако је на територији наше општине еколошких 

друштава мало, неопходно је да и оне појачају своје едукативно деловање истим 

инструментима, управо у циљу квалитетнијег решавања текућих проблема животне 

средине, знатним повећањем броја својих едукованих кадрова. 

5.1.15. Смањење политичких утицаја на решавање еколошких проблема 

Обзиром на велик политички утицај, који своје негативне последице оставља сваким 

појединачним иступом одређене политичке организације у јавности зарад стицања 

понеког политичког поена, неопходно је урадити велики посао на смањивање тог утицаја, 

који ни мало не користи решавању проблема у Општини. 

Постоје два инструмента, која би ефикасно обезбедила смањење политичког утицаја, 

а оба се односе на информисање, како грађана, тако и одређених органа политичких 

организација, које своје одборе имају на територији наше Општине. 

Семинари, које ће организовати невладине организације, намењени искључиво 

представницима политичких организација (рецимо њиховим ПР службама), имају улогу 

да сведу све политичке организације на исти ниво, те направе својеврстан „пресек 

тренутног стања“, и да убудуће у решавању проблема предложе из својих редова 
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представнике, стручњаке, који ће бити укључени у независне радне групе, одборе, 

комисије итд. које се баве не само екологијом, већ и осталим стратегијама које усваја 

Општина Блаце. На тај начин, постиже се двојак ефекат: 1) решени проблеми у нашем 

месту, и 2) одређени број стечених политичких поена партиципирајуће политичке 

организације учешћем у конкретном пројекту. Једном речи, политичка организација треба 

препознати свој интерес у решавању, а не у изазивању нестабилности и одуговлачењу 

решавања проблема. 

Информисање путем медија, као и штампањем одговарајућег тиража информативног 

материјала, који ће говорити о штетним последицама политичког деловања, примораће 

јавност, те чланове и бираче тих политичких организација да корективно, опомињуће 

делују на исте, не би ли им указали на могућност политичког кажњавања на будућим 

изборима. 

5.1.16. Рационално коришћење пољопривредног земљишта 

Сво расположиво пољопривредно земљиште треба искористити за организовање 

производње пољопривредних производа. У циљу постизања најбољих резултата у 

производњи различитих култура, треба сачинити пољопривредне основе и применити 

програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта. 

5.1.17. Увести интегрални систем заштите пољопривредног земљишта до 

2010. године 

За реализацију циља потребно је направити пресек стања пољопривредног 

земљишта, што подразумева процену садржаја остатака пестицида, плодности земљишта, 

угрожености дивљим депонијама и постојања других загађивача. 

Једнако је важно и едукативно деловање у циљу адекватне употребе пестицида и 

вештачких ђубрива; правилног складиштења и рециклаже, односно уништавања 

употребљене амбалаже од пестицида и ђубрива. 

Подразумевају се активности на поправци квалитета пољопривредног земљишта, 

очувању незагађених површина и масовнијем бављењу органском пољопривредом. 

5.1.18. Повећање броја еколошких друштава на територији општине Блаце  

Иако у Блацу постоји релативно велики број невладиних организација, удружења 

грађана, нажалост, само једна делује као еколошко друштво које се бави искључиво 

еколошким проблемима, те заштитом еколошких људских права, на територији Општине 

Блаце. Значај постојања већег броја удружења тог карактера је огроман, узимајући у обзир 

тако велик број еколошких проблема на малој територији. Еколошка удружења би се 

организовано бавила проблемима заштите животне средине, а чини се да је најтеже 

покренути иницијативу, и указати локалном становништву на значај постојања еколошких 

удружења. Стога, најпре организовати едукативне активности, којим би се перманентно 

указивало на потребе заједничког деловања, тј. на удруживање ради решавања свих 

еколошких проблема на локалном нивоу. На тим предавањима би се такође приближила 

грађанима и сама процедура за оснивање удружења, јер је пракса показала да је 

неупућеност грађана често од пресудног утицаја на одустајања од првобитних намера, ма 

колико оне биле у служби поправљања квалитета живота. 

Иако је неопходно повећати број удружења која делују на просторима наше 

Општине, такође је важно појачати капацитет и постојећих еколошких удружења, која су 

већ регистрована, и треба једнако радити на оснаживању тог сектора, такође путем 

перманентног едукативног деловања, кроз организовање различитих семинара, чиме би се 

проширио утицај на општинске власти, која би требала да подржава овакве иницијативе. 
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Општинска управа, затим, би требала да организује овакве пројекте, обезбеђивањем 

техничких и материјалних услова да се овакве едукативне активности реализују. 

И након оснивања нових еколошких удружења, посебно би требало ставити акценат 

на њихово међусобно повезивање, како би синергија у њиховом деловању дала 

максималан квалитет, најпре у изради методологије, а затим и имплементацији решавања 

идентификованих проблема. Умрежавањем постојећих, а такође и новооснованих 

удружења, до краја 2008. године очекује се пуна имплементација свих еколошких 

акционих планова који се убудуће имају усвајати, јер је делегирање конкретних задатака и 

мера за решавање проблема могуће извести по појединачним удружењима, које би се, том 

приликом бавиле само одређеним, а не свим еколошким проблемима, као што је тренутна 

ситуација у Блацу, где једно удружење истовремено делује и стратешки, и оперативно, на 

свим идентификованим проблемима. 
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7. ПРИЛОЗИ 

7.1 Решење о именовању чланова Радне групе за израду ЛЕАП-а општине Блаце 
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7.2. Резултати анкете 

7.2.1. Питање: „Који су по Вашем мишљењу најзначајнији еколошки 

проблеми у општини Блаце?“ 
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7.2.2. Питање: „Како по Вашем мишљењу решити еколошке проблеме?“ 
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7.2.3. Питање: „Који од еколошких проблема треба прво решити?“ 
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7.2.4. Питање: „Да ли бисте добровољно радили на решавању еколошких 

проблема?“ 
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7.3. Резултати испитивања квалитета отпадних вода 
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7.4. Одлука Скупштине општине Блаце о усвајању ЛЕАП-а 

 


