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Уводна реч Председника општине 
 

Ппщтпвани суграђани и суграђанке, 

Најважнији плански документ локалне самоуправе, План развоја општине Блаце, 

припремљен је у складу са савременим процесима управљања системом јавних политика 

и стратешког планирања у Републици Србији. 

Циљ локалне самоуправе је да планирањем сопственог развоја преузме  

одговорност за одрживи развој општине у наредном планском периоду и да 

укључивањем најширег круга представника локалне заједнице, пре свега привреде, 

јавних институција и цивилног сектора, заједно сагледамо постојећу ситуацију и 

дефинишемо приоритете развоја, што смо овим Планом, надамо се, успели. Вишемесечни 

процес израде Плана развоја обухватио је сарадњу јавног, привредног и невладиног 

сектора, што је допринело да се овом процесу приступи професионално, транспарентно и 

одговорно, у складу са потребама свих потенцијално заинтересованих страна. 

Планом развоја су дефинисани реални, одрживи циљеви, мере и активности којe 

дају конкретне, мерљиве резултате у дефинисаном планском периоду, ослонцем на 

потенцијале, ресурсе и предности којима општина располаже, а који се могу ставити у 

функцију њеног бржег и свеобухватног развоја у циљу побољшања квалитета живота 

свих наших грађана и очувања животне средине.     

Иако је настао у времену изазова на глобалном, регионалном и локалном нивоу, 

сигурни смо да ћемо успешном реализацијом Плана развоја унапредити пословно 

окружење и омогућити отварање нових радних места, унапредити туристичку понуду, 

кроз, на пример, развој сеоског туризма. Уверени смо и да ћемо развити значајне 

инфраструктурне пројекте, као што су путна инфраструктура, изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода и одрживо управљање отпадом. Осим тога, реализацијом 

овог Плана ћемо повећати продуктивност пољопривредне производње и унапредити 

развој агроиндустрије, али и покренути политику стипендирања младих. Надамо се да 

ћемо овим Планом развоја, кроз наведене пројекте, али и многе друге пројекте, којима 

можемо приступити путем других извора финансирања, успети у томе да изградимо 

реалну основу за одрживи развој и живот будућим генерацијама.  

   

С ппщтпваоем,        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

        Иван Бургић 
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ЛЕР и защтиту живптне средине 

Тим за израду Плана развпја:  1. Иван Бургић, Председник ппщтине Блаце 

2. Никпла Милиншић, Заменик председника ппщтине – заменик 

председника 

3. Јасмина Лапшевић, Нашелник ппщтинске управе, шлан 

4. Љубпдраг Красић, Рукпвпдилац Одељеоа за привреду, ЛЕР и 
защтиту живптне средине, Кппрдинатпр прпцеса израде Плана 
5. Сузана Вељпвић, Ппмпћник Председника ппщтине за пбласт 

екпнпмскпг развпја, шлан 

6. Даркп Кузманпвић, Директпр ЈКП Блаце, шлан 

7. Небпјща Стеванпвић, в.д. Директпр Средое щкпле Блаце, 

шлан 

8. Марија Ћуршић, Директпр ОШ ``Стпјан Нпвакпвић`` Блаце, 

шлан 

9. Славица Јпванпвић, Директпр ПУ ``Наща радпст``, шлан 

10. Ена Ппппвић, в.д Директпр Културнпг центра ``Драинац`` 

Блаце, шлан 

11. Милан Ћуршић, в.д Директпр Центра за спцијални рад Блаце, 

шлан 

12. Тпплица Ђпкпвић, в.д Директпр Нарпдне библиптеке ``Рака 

Драинац`` Блаце, шлан 

13. Радпљуб Дуоић, Директпр Дпма здравља Блаце, шлан 

14. Небпјща Дујпвић, Директпр Устанпве за пдржаваое пбјеката 

у свпјини Опщтине, шлан 

15. Раде Савић, представник Удружеоа привредника у Блацу, 

шлан 

16. Натаща Андрејевић, представник Регипналне развпјне 

агенције Југ, шлан 

17. Гпрдана Китанпвић, Рукпвпдилац Одељеоа за управљаое 

капиталним прпјектима Опщтинска управа Опщтине Блаце, 

18. Драгана Раденкпвић,  Рукпвпдилац Одељеоа пргана 

ппщтине и друщтвених делатнпсти. 

Сарадници  

на изради Плана развпја: Марија Стпјадинпвић, струшни сарадник СКГО 
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1 Контекст и процес израде  

1.1 Кпнтекст 

План развпја лпкалне сампуправе је, у складу са Закпнпм п планскпм систему, плански 
дпкумент најщирег пбухвата и највищег знашаја за јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС). Закпн 
прпписује пбавезу ЈЛС да израде и усвпје свпје планпве развпја дп 1. јануара 2021. гпдине. 

План развпја ЈЛС је дугпрпшни дпкумент развпјнпг планираоа кпји за перипд пд најмаое 
седам гпдина усваја Скупщтина ЈЛС, а на предлпг надлежнпг изврщнпг пргана ЈЛС. План 
развпја ЈЛС, према Закпну, садржи: а) преглед и анализу ппстпјећег стаоа, б) визију пднпснп 
жељенп стаое, в) припритетне циљеве развпја кпји се желе ппстићи, кап и г) преглед и кратак 
ппис пдгпварајућих мера, кпје се даље разрађују дпкументима јавних пплитика и 
средопрпшним планпм јединице лпкалне сампуправе. Предлпжене мере се детаљније 
разрађују средопрпшним планпм јединице лпкалне сампуправе и дпкументима јавне 
пплитике.  

ЈЛС је пбавезна да гпдищои извещтај п спрпвпђеоу плана развпја ЈЛС припрема у ппступку 
прпписанпм за израду извещтаја п спрпвпђеоу средопрпшнпг плана. Истекпм сваке треће 
календарске гпдине пд дпнпщеоа, ппщтинскп веће ЈЛС утврђује предлпг извещтаја п 
ушинцима спрпвпђеоа плана развпја, кпји ппднпси на усвајаое скупщтини јединице лпкалне 
сампуправе, најкасније у рпку пд щест месеци пд истека тпг рпка. 

Приликпм израде Плана ЈЛС je дужна да впди рашуна o оeгпвпј усклађенпсти и са планским 
дпкументима дпнетим на републишкпм нивпу, впдећи рашуна п извпрним надлежнпстима ЈЛС 
у дпмену планираоа, прпписаних Уставпм и закпнпм. Урбани развпј директнп је ппвезан са 
пдрживим екпнпмским растпм и развпјем, раципналним кприщћеоем земљищта, 
демпграфским прпменама и станпваоем, сапбраћајем и технишкпм инфраструктурпм, 
живптнпм срединпм, културним наслеђем и свим псталим пбластима кпје су у надлежнпсти 
ЈЛС. Стпга је ппсебнп важнa усклађенпст развпјнпг плана ЈЛС са Прпстпрним планпм ЈЛС. 

Израда Плана развпја ппщтине Блаце ппдржана је крпз прпјекат ’’Јавне и приватне финансије 
за развпј – пбезбеђиваое пдрживих лпкалних заједница унапређиваоем планираоа лпкалнпг 
развпја у Републици Србији''. Прпјекат се финансира из бесппвратних средстава званишне 
развпјне ппмпћи Републике Слпвашке (SlovakAid), а спрпвпди ппсредствпм Прпграма 
Уједиоених нација за развпј у Србији (UNDP). Струшну ппдрщку у изради Плана развпја 
ппштине пружила је Стална кпнференција градпва и ппщтина (СКГО). Партнер у шитавпм 
прпцесу била је Регипнална развпјна агенција ЈУГ. 

1.2 Прпцес израде  

Прпцес израде Плана развпја спрпведен је тпкпм 2021. гпдине. Главне фазе израде плана биле 
су: 

1. Припремна фаза и прганизација прпцеса; 

2. Преглед и пцена ппстпјећег стаоа; 

3. Дефинисаое визије, пднпснп жељенпг стаоа; 

4. Дефинисаое припритетних циљева; 

5. Дефинисаое мера; 

6. Усппстављаое институципналнпг пквира за спрпвпђеое Плана развпја ЈЛС; 

7. Усвајаое плана развпја ЈЛС. 
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Тпкпм припремне фазе дпнета је Одлука п приступаоу изради дпкумента, утврђен план 
активнпсти на изради плана и именпван је Тим за технишкп управљаое целпкупним прпцеспм 
израде плана (Рещеое п фпрмираоу Тима дпнетп 23.02.2021). У припремнпј фази је урађена 
анализа заинтереспваних страна - идентификпвани су најважнији актери и анализирани 
оихпв утицај и знашај, за пбласти за кпје се план израђује. На пснпву анализе заинтереспваних 
страна, а у циљу спрпвпђеоа щирпкпг кпнсултативнпг прпцеса са заинтереспваним странама, 
усппстављен је Фпрум Партнера и утврђени шланпви тематских група.  

Фпрмиране су три тематске радне групе на бази тзв „стубпва пдрживпг развпја“. Прва радна 
група је ппкривала питаоа из пбласти кап щтп су защтита живптне средине, урбанизам и 
прпстпрнп планираое, сапбраћај и енергетика, инфраструктура. Друга група је ппкривала 
питаоа из пбласти екпнпмскпг развпја, ппљппривреде и тржищта рада, дпк је трећа група 
ппкривала пстале пбласти кап щтп су пбразпваое, култура, сппрт, пмладинска пплитика, 
спцијална защтита и здравствп. 

Преглед и пцена ппстпјећег стаоа је први практишан кпрак у прпцесу, и ппдразумевап је 
прикупљаое и пбраду ппдатака из примарних и секундарних извпра. У пквиру пвпг кпрака, 
кпмбинацијпм примарнпг (кприщћеоем упитника) и секундарнпг (прикупљаоем ппдатака из 
званишне статистике) прикупљаоа ппдатака, за ппщтину Блаце, урађене су следеће анализе: 1) 
Анализа екпнпмске и развпјне пплитике и тржищта рада; 2) Анализа ппљппривреде; 3) 
Анализа у пбласти защтите живптне средине; 4) Анализа у пбласти спцијалне и здравствене 
защтите; 5) Анализа у пбласти културе; 6) Анализа у пбласти сапбраћаја и кпмуникације; 7) 
Анализа у пбласти инфраструктуре; и 8) Анализа у пбласти пбразпваоа. Такпђе, направљена је 
веза са Циљевима пдрживпг развпја (Агенда 2030), пднпснп урађена је лпкализација циљева 
и индикатпра циљева пдрживпг развпја1, кап и веза са прегпварашким ппглављима Еврппске 
уније.  

                                                           
1 Агенда 2030 је усвпјена на самиту Уједиоених нација пдржанпм 2015. гпдине и представља јединствену стратегију 

кпја ппдразумева мпбилизацију ресурса свих држава какп би били пстварени циљеви дп 2030. Агенду шини 17 
циљева, и у пквиру оих 169 ппдциљева мерених уз ппмпћ 231 ппказатеља кпјима се дају смернице свим државама 
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Анализа ппстпјећег стаоа заврщена је израдпм тзв. SWOT матрице, кпја је развијена на 
радипници на кпјпј су ушествпвали шланпви Опщтинскпг тима за израду Плана развпја. 
Радипница SWOT анализе пдржана је дана 27.04.2021. гпдине. 

Накпн заврщетка пвпг прпцеса кренулп се у следећи кпрак - дефинисаое визије, 
припритетних циљева и мера и тп какп крпз радипнице такп и крпз кпнсултације са тематским 
групама. Одржане су и увпдне и заврщне кпнсултације са Фпрумпм Партнера.  

Увпдни састанак Фпрума Партнера пдржан је 25.05.2021. гпдине. На оему је представљен 
прпцес израде Плана развпја и заппшете су кпнсултације са заинтереспваним странама у 
прпцесу израде. 

Визија кпја представља изјаву п жељенпм стаоу у будућнпсти дпбијена је прпцеспм 
кпнсултација на састанцима тематских група и партнерскпг фпрума. Она је дефинисана такп да 
с једне стране буде кпнцизна, инспиративна и амбиципзна, али и дпстижна и кприсна за 
следећи кпрак – дефинисаое припритених циљева развпја. 

Припритетни циљеви су прпјекције жељенпг стаоа кпје дппринпсе пствареоу визије, а 
ппстижу се спрпвпђеоем мера, пднпснп групе мера, при шему се свака мера, пднпснп група 
мера пбавезнп везује за кпнкретан ппсебан циљ. Припритетни циљеви се утврђени такп да 
буду специфишни, мерљиви, дпстижни, реални и временски пдређени, а на нивпу свакпг циља 
дефинисани су ппказатељи исхпда. 

Мере представљају активнпсти шије се предузимаое планира ради пствареоа припритетних 
циљева, пднпснп дпстизаоа ппстављене визије. Оне мпгу бити разлишите пп свпјпј врсти и 
нашину делпваоа, а за пствареое ппстављенпг циља пптребна је реализација једне или вище 
мера, кпје мпгу бити међуспбнп услпвљене и ппвезане. У краткпм ппису мера пдређен је 
пшекивани временски рпк за пствариваое мера (кратки – у прве две гпдине спрпвпђеоа плана, 
средои – пд треће дп пете гпдине, и дуги – пд щесте дп псме гпдине спрпвпђеоа), кап и 
пдгпвпрна страна за спрпвпђеое мера. Такпђе, утврђени су и пшекивани извпри за 
финаснираое мера, а где је тп билп мпгуће и смисленп, дата је прпцена кпщтаоа сваке пд 
мера. 

Дефинисаое предлпга визије, припритетних циљева и мера спрпведенп је крпз кпнсултације 
са тематским радним групама и Фпрумпм партнера. Састанци тематских радних група 
пдржани су дана 11.08.2021. гпдине.  

Дефинисаое пквира за праћеое, евалуацију и извещтаваое са структурпм пдгпвпрнпсти је 
бип заврщни кпрак у изради дпкумента, и састпји се у дефинисаоу активнпсти и пдређиваоу 

                                                                                                                                                                                     
кпје је пптребнп да их усвпје и прилагпде спсптвеним припритетима. Циљеви пдрживпг развпја се спрпвпде не самп 
на наципналнпм, већ и на регипналнпм и лпкалнпм ниву, а прилагпђаваое глпбалних циљева нижим нивпима 
планираоа ппсматра се кап ”лпкализација циљева пдрживпг развпја”. Лпкализација се пднпси на тп да лпкалне 
власти у прпцесу планираоа ппдржавају циљеве пдрживпг развпја акцијама пдпздп према гпре и да заједнп са 
представницима цивилнпг и приватнпг сектпра лпкализују глпбалне циљеве и стављају их у лпкални кпнтекст, 
пднпснп интегрищу их у планпве развпја свпј лпкалне заједнице. 
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пдгпвпрнпсти за спрпвпђеое Плана развпја. Онп укљушује прпцесе праћеоа спрпвпђеоа, 
извщтаваое п прпцесу спрпвпђеоа и пцену спрпвпђеоа Плана развпја.  

Финалне кпнсултације са Фпрумпм партнера, п Нацрту Плана развпја спрпведне су 
30.11.2021. гпдине. Тпм приликпм представљени су сви елементи Нацрта Плана развпја и 
прибављени кпментари и сугестије ушесника састанка.  

Ппследоу фазу шитавпг прпцеса представља фаза усвајаоа Плана, где такп дефинисан План 
развпја накпн заврщних кпнсултација Веће ЈЛС ппднпси на јавну расправу, накпн шијег 
спрпвпђеоа се предлпг ппднпси на усвајаое Скупщтини ппщтине. 

2 Преглед и оцена постојећег стања 

2.1. Спцип- екпнпмска анлиза ппщтине Блаце - извпд2 

Гепграфски пплпжај 

Опщтина Блаце прпстире се на ппврщини пд 306 km2, у Тпплишкпј кптлини, на истпшним 
пбрпнцима Кппапника и југпзападним пбрпнцима Јастрепца. Захвата северпзападни деп 
Тпплишкпг басена, кпји је Јанкпвпм клисурпм сппјен са дплинпм Расине, пднпснп Крущевашким 
басенпм. Блаце је смещтенп ппред реке Блатащнице, на пкп 12км узвпднп пд оенпг ущћа у 
Расину, на впдпделници сливпва Тпплице и Расине. Прпсешна надпмпрска висина ппщтине 
Блаце је 395м. 

У административнпм ппгледу Блаце припада Tпплишкпм пкругу. Теритприја ппщтине граниши 
се севера теритпријпм града Крущевац, са истпка градпм Прпкупље, на југу са ппщтинпм 
Курщумлија, а на западу са ппщтинпм Брус. Блаце се налази на раскрсници путева регипналнпг 
знашаја према Кпспву и Метпхији, Кппапнику, Крущевцу и Прпкупљу, щтп представља ппвпљан 
транзитни пплпжај (најкраћи пут између Тпплишке и Крущевашке кптлине). Државни пут I реда, 
магистрални пут М-25, депница Прпкупље–Курщумлија, прптеже се у неппсреднпј близини 
југпистпшне границе ппщтине. Прпстпрним планпм Републике Србије предвиђенп је да 
границпм ппщтине прпђе аутппут Нищ – Прищтина – Пећ – Чакпр (граница Црне Гпре), кап веза 
са планираним путем Бепград – Јужни Јадран. 

На теритприји ппщтине Блаце налази се 40 насеља. Према резултатима ппписа из 2011. 
гпдине, у ппщтини Блаце живелп је 11.686 станпвника, пд шега у сампм насељу Блаце 5.261, а у 
селима 6.607 грађана. Према прпценама Републишкпг завпда за статистику, у 2019. гпдини у 
Блацу је живелп 10.339 станпвника. Прпсешна густина насељенпсти је 34 станпвника на km2, 
щтп Блаце сврстава и у слабп насељене ппщтине.  

Према степену развијенпсти спада у IV групу (исппд 60% републишкпг прпсека) 
јединица лпкалне сампуправе. 

 

                                                           
2 Кпмплетне спцип-екпнпмске анализе налазе се у прилпгу 
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ЖИВПТНА СРЕДИНА И КПМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Прирпдни ресурси 

Пијаћа впда и хидрплпгија 

Опщтина Блаце је бпгата впдним ресурсима. Хидрплпгију ппщтине Блаце шине: впдни тпкпви 
реке Блатащнице, Барбатпвашке и Јпщанишке реке, затим акумулација „Придвприца”, кпја 
служи за впдпснабдеваое ставнпвника ппщтине Блаце, мала акумулација „Ппппва” на реци 
Блатащници, и Блашкп језерп, кпје се напаја ппдземним впдама Блатащнице. Ппдземне впде 
на теритприји ппщтине Блаце леже на дубини пд 4 дп 8m, а у алувијалним равнима река пд 2 
дп 4m, збпг шега се јавља виспк нивп ппдземних впда на ппврщинама ппкривеним 
најплпднијим земљищтем уз реке. 

Земљиште  

Ппљппривреднп земљищте пбухвата пкп 36% ппврщине теритприје ппщтине. У 
структури кприщћенпг ппљппривреднпг земљищта, највеће ушещће имају пранице и 
бащте (58,7%) и впћоаци (28,9%).  

Шуме и шумскп земљиште 

Ппврщина теритприје ппд щумпм је 11.674 хектара3, щтп изнпси 38,2% у укупнпј ппврщини 
ппщтине Блаце. Степен ппщумљенпсти ппщтине је нижи пд степена ппщумљенпсти Тпплишкпг 
пкруга (46%), а већи пд ппщумљенпсти теритприје Републике Србије (29,1%).  

Остале прирпдне и предепне вреднпсти  

На теритприји ппщтине ппстпји бпгат и разнпврстан бипдиверзитет и релативнп дпбра 
пшуванпст прирпдних екпсистема. На ппдрушју ппщтине Блаце регистрпванп је защтићенп 
прирпднп дпбрп специфишних карактеристика Специјални резерват прирпде „Пребреза”, кпје 
је сврстанп у прву категприју - прирпднп дпбрп пд изузетнпг знашаја. У питаоу је најзнашајније 
палепнтплпщкп налазищте пве старпсти на Балканскпм пплупстрву услед специфишнпсти, 
разнпликпсти, пшуванпсти и степена прпушенпсти, на кпјем је пткривенп пбиље фпсилних 
пстатака фауне сисара. Налази се на пбрпнцима планине Јастребац и заузима ппврщину пд пкп 
1 хектара. Такпђе, ппједини лпкалитети су знашајни са аспекта оихпве даље валпризације и 
стављаоа ппд пдређене категприје защтите, кап щтп су: извпр минералне впде у Врбпвцу, 

                                                           
3 DenInfo база, ппдатак за пбраслу щумску ппврщину, укупнп (ha) на крају 2017. гпдине  
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ппјава минералних впда у Дрещници, лпкалитети са ресурсима минералних сирпвина, итд. 
Ппдрушја Јастрепца и пбрпнака Кппапника, кап и Јанкпва клисура са свпјим прирпдним 
пдликама имају пшувана прирпдна бпгатства кап щтп су рељефни пблици, шисти планински 
впдптпкпви, пшуване щуме, клисуре, термални извпри, врела и др. Остали знашајни предепни 
лпкалитети кпји имају знашај и за развпј туризма су Блашкп и Ппппвашкп језерп, Будим Баоа, 
археплпщка налазищта (Барбатпвац, Гпроа Драгуща, Дпое Сварше и др.). 

Снабдеваое електричнпм и тпплптнпм енергијпм 

Према прпстпрнпм плану ппщтине ппстпјећи електрпенергетски капацитети мпгу задпвпљити 
будуће пптребе кприсника насеља. На теритприји ппщтине Блаце налази се ппстрпјеое за 
прпизвпдоу електришне енергије из бипгаса, кпји се пслпбађа из тешнпг стајоака и силаже, а 
шији је власник Д.О.О. „Лазар“, са седищтем у Блацу. Прпизвпди се 1 МW електришне енергије 
на сат, щтп је тренутнп пплпвина пптрпщое на теритприји ппщтине Блаце. 

У ппщтини ппстпји систем даљинскпг грејаоа, снаге тпплптних извпра 4,8 MW, кпјим управља 
ЈКП Блаце. Систем кпристи мазут кап ппгпнскп гпривп. Један пд кптлпва у систему је замеоен у 
претхпднпм перипду. Систем снабдеваоа гаспм не ппстпји. Чак 77%4 дпмаћинстава кпристи 
индивидуалне уређаје за грејаое на дрва, щтп указује на врлп верпватну ниску ефикаснпст и 
виспке специфишне емисије загађујућих материја.   

Према Одлуци п бучету ппщтине Блаце за 2021. гпдину ппщтина планира рекпнструкцију 
система јавне расвете у перипду пд 2021. дп 2023. гпдине, щтп би мпглп знашајнп унапредити 
ефикаснпст енергетскпг система.  

Телекпмуникаципна инфраструктура 

Tеритприја ппщтине је ппкривена ппщтанскпм, телеграфскпм и фикснпм телефпнскпм мрежпм 
(инсталиранп је 8 дигиталних централа ппвезаних пптишким каблпвима), кап и мрежама 
мпбилне телефпније и телевизијскпг и радип пренпса. Дпбра је ппкривенпст мпбилнпм 
телефпнијпм. 

Путеви и сапбраћајнице 

Укупна дужина путева на теритприји ппщтине изнпси 200 км, пд кпјих је 157 км савремених 
сапбраћајница. Знашајан деп путне мреже на теритприји ппщтине шини и систем ппщтинских 
путева, кпјима је већина насеља ппвезана какп међуспбнп такп и са ппщтинским центрпм. У 
ппгледу ппремљенпсти савременим кплпвпзпм на мрежи ппщтинских путева на теритприји 
ппщтине стаое је релативнп дпбрп и изнад прпсека за Тпплишки пкруг. 

За ппщтину Блаце се мпже рећи да има релативнп периферан пплпжај у пднпсу на главне 
државне сапбраћајне правце. Упркпс тпме, Блаце има ппвпљан транзитни пплпжај, јер се 
налази на раскрсници путева регипналнпг знашаја према Кпспву и Метпхији, Кппапнику, 
Крущевцу и Прпкупљу, и представља најкраћи пут између Тпплишке и Крущевашке кптлине. 
Државни пут I реда (магистрални пут) М-25, депница Прпкупље–Курщумлија прптеже се у 
неппсреднпј близини југпистпшне границе ппщтине. 

Прпстпрним планпм Републике Србије предвиђенп је да границпм ппщтине прпђе аутппут 
Нищ – Прищтина – Пећ – Чакпр (граница Црне Гпре) кап веза са планираним путем Бепград – 
Јужни Јадран. 

Имајући у виду укупну ппврщину ппщтине Блаце кап и мрежу ппстпјећих путева у пднпсу на 
распплпжив бучет, свакакп је изазпв пдржаваое ппстпјећег система и даљи развпј. Кап 
преднпст мпже се узети шиоеница да ће за прпщиреое путева и пдржаваое бити 

                                                           
4 Пппис  станпвнищтва из 2011, РЗС 
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заинтереспвани и разлишити привредни субјекти кпји буду щирили свпје ппслпвне активнпсти 
на пвпм ппдрушју. 

Јасна је ппсвећенпст пдржаваоу и развпју путне инфраструктуре ппщтине, кпја се сагледава у 
шиоеници да је реализација ппредељених средстава у ппследое две гпдине прекп 94%, али је 
пшигледнп варираое интензитета улагаоа кпје иде пд 5-10% укупнпг бучета. 

Кпмунална инфраструктура  

Впдпвпдна мрежа 

Впдпвпдна мрежа је дужине 277 km5. На оу је прикљушенп 3.800 дпмаћинстава, пднпснп 89,9% 
пд укупнпг брпја дпмаћинстава6, щтп је знатнп вище у пднпсу на прпсек Тпплишкпг пкруга 
(63,3%), кап и нещтп вище у пднпсу на прпсек у Републици Србији (86,7%). Ппстпјећа 
впдпвпдна мрежа је стара, па ппстпје велики губици у мрежи, кпји се прпцеоују на пкп 20%. 
Губици впде у дпмаћинствима изнпсе и дп 40%.  

Снабдеваое впдпм врщи се путем ппстпјећих лпкалних извприщта, кпја већим делпм 
задпвпљавају тренутне пптребе кприсника. Главна извприщта су акумулације „Ппппва” и 
„Придвприца” на Придвпришкпј реци, кпје је предвиђенп за впдпснабдеваое ппщтинскпг 
центра Блаце и 17 пкплиних насеља. Остали каптирани извпри и впдпзахвати се кпристе за 
впдпснабдеваое сепских насеља, кап щтп су извприщте „Церпвица” на Гплишкпј реци, 
извприщте „Сибница”, затим системи резервпара и бунара за кприщћеое ппдземних впда. 
Лпкалне извпре впдпснабдеваоа пдржавају сами кприсници. Квалитет ппстпјећих акумулација 
je угрпжен услед загађеоа кпје претежнп пптише пд птпадних впда, птпада и ппјаве ппвећане 
ерпзије у пределима изнад акумулација (ппсебнп акумулација Придвприца). У сущнпм 
перипду акумулација Придвприца се пптпунп испразни щтп има за ппследицу нестанак впде и 
ппгпрщаое квалитета сирпве впде. Планиранп је да се у перспективи Блаце прикљуши на 
Тпплишки регипнални систем впдпснабдеваоа, шије је најзнашајније извприщте 
впдпакумулација „Селпва“. На пвај нашин пбезбедилп би се трајнп рещеое впдпснабдеваоа 
ппщтине.  

Пптенцијална извприщта експлпатације ппдземних впда не мпгу знашајније ппбпљщати 
впдпснабдеваое на теритприји ппщтине Блаце, али се мпгу кпристити за задпвпљаваое 
пптреба маоег насеља, засепка или привредних ппгпна. 

Кплишина распплпживе впде на извприщтима у сущним перипдима није дпвпљна за 
снабдеваое свих прикљушених кприсника, а квалитет ппстпјећих акумулација је 
угрпжен услед загађеоа кпје претежнп пптише пд птпадних впда, птпада и ппјаве 
ппвећане ерпзија у пределима изнад акумулација (ппсебнп акумулација Придвприца). 

Анализа квалитета впде за пиће у впдпвпду у ппщтини Блаце, кпја се врщи пд стране Института 
за јавнп здравље из Нища, ппказала је физишкп-хемијске неисправнпсти у 28,6% узпрака. 

Трасе магистралних цевпвпда у већем делу се ппклапају са траспм будућег цевпвпда из 
система „Селпва” и прпјектпвани су такп да мпгу да се уклппе у будуће трајнп рещеое 
ппщтинскпг впдпснабдеваоа.У претхпдних десет гпдина изграђенп је 45 km впдпвпдне мреже. 

Канализаципна мрежа и управљаое птпадним впдама  

Дужина канализаципне мреже изнпси 49 km и на оу је прикљушенп 2819 дпмаћинстава7, 
щтп представља 66,7% пд укупнпг брпја дпмаћинстава8. Ппкривенпст ппщтине 
канализаципнпм мрежпм је на нивпу републишкпг прпсека, а вища је у пднпсу на прпсек у 

                                                           
5 DevInfo база, ппдаци за 2018. гпдину 
6 Брпј дпмаћинстава према пппису из 2011. гпдине 
7 DevInfo база, ппдаци за 2019. гпдину. 
8 Прпценат је рашунат на укупан брпј дпмаћинстава пд 5903, према пппису из 2011. гпдине, Републишки завпд за статистику. 
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Тпплишкпм пкругу (55,2%). Сепска дпмаћинства, кпја немају приступ канализацији, птпадну 
впду испущтају у непбезбеђене септишке јаме или директнп у пкплину. Најнеппвпљнија 
ситуација је у селима на равнишаркспм терену (Стубал, Чушале, Трбуое, Драгуща и др.). У 
претхпдних десет гпдина изграђенп је нпвих 12 km канализаципне мреже, а угпвпрена је 
рекпнструкција 4,6 km припритетних депница канализаципне мреже и изградоа нпвих делпва 
канализаципне мреже за птпадне и атмпсферске впде у дужини пд 3,5 km. 

Птпадне впде кпје се сакупљају крпз канализацију, јпщ увек се испущтају без прешищћаваоа 
директнп у ппврщинске впдптпкпве, ппсебнп у реку Блатащницу (налази се у сливнпм 
ппдрушју Хидрпакумулације „Ћелије”, из кпје се снабдева пкп 300.000 станпвника Крущевца, 
Варварина, Александрпвца, Ћићевца и Трстеника). Кплишина испущтених птпадних впда је, 
прама ппдацима из 2018. гпдине, изнпсила 549.000 m3, пд шега је у канализацију испущтенп 
269.000 m39. Систем за пдвпђеое атмпсферских впда је делимишнп изграђен за урбанп насеље 
ппщтине Блаце и атмпсферске впде се пдвпде кищнпм канализацијпм из најужег центра 
насеља, дпк из псталих насеља ппщтине атмпсферске впде птишу ппврщински. Ради рещаваоа 
питаоа птпадних впда, заппшет је прпјекат изградое ппстрпјеоа за прешищћаваое за 
теритприју ппщтине Блаце, капацитета 10.500 ЕС10. 

Управљаое чврстим птпадпм 

Управљаое птпадпм на теритприји ппщтине није усппстављенп према прпписаним 
стандардима, јер се гпдищое сакупља пкп 8.713 m3 шврстпг кпмуналнпг птпада пд шега се пкп 
608 m3 птпада (пет амбалажа) рециклира (пкп 7% пд укупне запремине сакупљенпг птпада), 
дпк се пстала сакупљена кплишина пдлаже на несанитарну деппнију. Отпад кпји се не сакупља 
заврщава на дивљим деппнијама и сметлищтима. Организпванп сакупљаое и пднпщеое 
смећа пбухвата пкп 50% дпмаћинстава пппулаципнп брпјнијих насеља, а пдлаже се на 
несанитарну деппнију у насељу Међухана, у близини ппщтинскпг центра. Деппнија је активна и 
кпмунални птпад се делимишнп прекрива слпјем инертнпг материјала, и представља велики 
екплпщки ризик. Ппред тпга, на теритприји ппщтине је евидентиранп 26 дивљих деппнија са 
пкп 204 тпне птпада. Пре пдвпжеоа на деппнију сакупља се и рециклира пет амбалажа у 
кплишини пд 0.07% пд прпцеоене генерисане кплишине птпада. 

Заштита живптне средине 

Квалитет ваздуха на теритприји ппщтине Блаце припада првпј категприји квалитета 
ваздуха, а ппсебнп пшуван квалитет ваздуха је у насељима у ппднпжју Кппапника и Јастрепца. 
На теритприји ппщтине не ппстпји мернп местп у пквиру државне мреже за мпнитпринг 
квалитета ваздуха нити је усппстављен лпкални мпнитпринг. Извеснп је да пснпвни извпр 
загађујућих материја у ваздух представља грејаое стамбених и маои брпј индустријских 
пбјеката, кпји су скпнцентрисани у урбанпм ппдрушју (у индустријскпј зпни). Кап претежни 
енергент у стамбеним пбјектима кпристи се дрвп у индивидуалним кптлпвима са лпжищтима 
са нискпм ефикаснпсти сагпреваоа, па је мпгуће претппставити да у зимскпм перипду ппстпје 
емисије PM10, PM 2,5 и угљен мпнпксида. 

Впде река на теритприји ппщтине Блаце имају дпбар екплпщки статус11 (IV класа квалитета), а 
ппсебнп су задпвпљавајућег квалитета планински впдптпкпви. Лпкални мпнитпринг квалитета 
ппврщинских впда није усппстављен на теритприји ппщтине. Главне извпре загађеоа 
пдређенпг брпја впдптпкпва, пре свега реке Блатащнице и ппдземних впда, представљају 

                                                           
9 DevInfo база, 2018. гпдине. Испущтене птпадне впде шине збир испущтених птпадних впда у системе за пдвпђеое птпадних впда 
и прпрашунате испущтене птпадне впде у друге реципијенте.  
10 Прпјекат изградое ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда са терцијaрним третманпм (типа SBR), уз рекпнструкцију и 
прпщиреое делпва канализаципнпг система, ппдржан је из средстава Еврппске уније, ИПА 2017. 
11 Резултати испитиваоа квалитета ппврщинских и ппдземних впда 2019, http://www.sepa.gov.rs/download/KvalitetVoda_2019.pdf 

http://www.sepa.gov.rs/download/KvalitetVoda_2019.pdf
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кпнтинуиранп испущтаое непрешищћених атмпсферских, кпмуналних и индустријских 
птпадних впда, некпнтрплисанп пдлагаое птпада и загађеое кпје пптише пд ппљппривреде.  

Земљищте на щирем прпстпру ппдрушја ппщтине није загађенп хемијским 
средствима, услед шега је већим делпм пшуван пптенцијал за прпизвпдоу здраве хране, 
сакупљаоа лекпвитпг биља, щумских плпдпва и др. Ужа ппдрушја загађеоа мпгу се 
пшекивати пд индустријских пбјеката, услед пдлагаоа птпада у пкплину, при шему се 
фпрмирају дивље деппније и сметилищта (ппсебнп критишна ппдрушја су дплине решних 
тпкпва, у близини лпкалних впдпизвприщта, итд.), кап и испущтаоем птпадних впда у пкплину 
без прешищћаваоа. Такпђе, ризик пд загађеоа земљищта је на ппдрушјима са интензивнијпм 
применпм агрпхемијских средстава у ппљппривреднпј прпизвпдои, па су на ппјединим 
делпвима упшене прпмене у квалитету ппљппривреднпм земљищту (закисељаваое, пад 
садржаја хумуса и макрп и микрп елемената). Ппстпјаое већег брпја стпшних фарми и активнп 
бављеое сепскпг станпвнищтва ппљппривредпм и стпшарствпм представља ризик за загађеое 
земљищта услед непрпписнпг пдлагаоа угинулих живптиоа и живптиоских пстатака. Овде 
треба нагласити да је за санитарнп-хигијенски третман угинулих живптиоа усппстављена 
лпкација  у пкплини села Ппппва. 

Лпкални регистар загађиваша је усппстављен и редпвнп се ажурира. Индустрија у 
ппщтини Блаце није развијена, такп да пбавезу пријаве емисија загађујућих материја у 
живптну средину има некпликп индустријских ппгпна (6 пбјеката). 

Издвајаоа из бучета ппщтине за пбласт защтите живптне средине, накпн раста у 2018. 
гпдини, у ппследое две гпдине су смаоена. У 2020. гпдини, за защтиту живптне средине 
из ппщтинскпг бучета издвпјенп је 4,8 милипна РСД, щтп представља 1,2% укупнп утрпщених 
бучетских средстава. Гптпвп сва средства утрпщена су за управљаое птпадпм (4,7 милипна 
РСД). 

 

ДРУШТВЕНИ РАЗВПЈ 

Друщтвени развпј Блаца мерен индекспм друщтвенпг развпја (ИДР) градпва и ппщтина је 2018. 
гпдине бип исппд прпсека друщтвенпг развпја у Републици Србији – Блаце ИДР 45.2, у пднпсу 
на прпсешан ИДР у Србији 47.7, щтп је сврстава међу слабије развијене ппщтине.12 

Демпграфија 

Демпграфска слика Блаца је лпщија у пднпсу на већ неппвпљну слику Србије. Прпсешна старпст 
станпвнищта у Блацу, у 2018. гпдини изнпсила је 47 гпдина, дпк је у истпм перипду прпсек у 
Србији изнпсип 44.2 гпдине. Негативна стппа прирпднпг приращтаја такпђе је вища пд прпсека 
Србије, а знашајнп је вищи и индекс стареоа (Табела 1.).  

Табела 1. Оснпвни демпграфски ппдаци 2018. 

ППКАЗАТЕЉ БЛАЦЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРПСЕЧНА СТАРПСТ 47 44.2 

СТППА ПРИРПДНПГ ПРИРАШТАЈА -10.7 -8.06 

ИНДЕКС СТАРЕОА 204.1 164.93 

Извпр: Тим за спцијалнп укључиваое и смаоеое сирпмаштва 

Брпј станпвника у ппщтини Блаце смаоип се за 13,8% у перипду 2011-2020. гпдина, 
пднпснп ппщтина је изгубила 1.622 станпвника (у пднпсу на пппис из 1961. гпдине 
станпвнищтвп ппщтине се препплпвилп, пднпснп смаоилп за 11.967 или 54,2%). 

                                                           
12 Извпр: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/index.html  

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/index.html
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Табела 2. Кретаое станпвништва ппштине Блаце, 2011-2020. 

Гпдина Брпј станпвника Ланшани индекс Базни индекс 

1961 22.099  100 

1971 19.331 87,47 87,47 

1981 17.338 89,69 78,46 

1991 15.709 90,60 71,08 

2002 13.759 87,59 62,26 

2011 11.754 85,43 53,19 

2020 10.132 86,20 45,85 

Наппмена: ппдаци за перипд 1961-2011 - Пппис станпвништва; ппдаци за 2020. – прпцене, срединпм гпдине, 
извпр: Републички завпд за статистику 

Оснпвне карактеристике станпвнищтва, пгледају се у врлп неппвпљним трендпвима 
кап щтп су укупна депппулација (пад брпја станпвника), прирпдна девастација (брпј 
умрлих станпвника већи је пд брпја живпрпђених), кап и у негативним миграципним 
тпкпвима, пднпснп миграцијама из ппщтине Блаце у друге делпве Србије, најшещће 
урбане центре. Овакви трендпви дпдатнп прпдубљују неппвпљне прпмене у 
структурама станпвнищтва, а најизраженије прпмене су у старпснпј структури. 
Званишне демпграфске прпјекције указују на велику извеснпст демпграфске регресије. 
Овпм тренду нарпшитп дппринпси кпнтинуирани пдлив станпвнищтва из сепских насеља. 
Јединп ппщтинскп насеље кпје бележи тренд раста брпја станпвника је ппщтински центар. 

Скпрп сваки шетврти станпвник (27,7%) ппщтине старији је пд 65 гпдина, а тек сваки 
псми (11,9%) млађи пд 15 гпдина, према прпценама у 2020. гпдини. Дпминантан брпј 
станпвника спада у категприју раднп сппспбнпг станпвнищтва (60,4%), щтп се мпже 
узети у пбзир кап знашајан развпјни пптенцијал. 

Прирпднп кретаое станпвнищтва у перипду 2011-2020. гпдине пдликује се: падпм 
наталитета, ппрастпм мпрталитета и кпнстантаним негативним прирпдним 
прираштајем. 

Табела 3. Витални дпгађаји у ппштини Блаце, 2011-2020. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наталитет 60 65 78 83 77 82 86 79 71 66 

Мпрталитет 228 263 232 223 248 240 236 191 201 226 

Прирпдни 
приращтај 

-168 -198 -154 -140 -171 -158 -156 -112 -130 -160 

Извпр: Витална статистика, Републички завпд за статистику 

Тренд депппулације је присутан кап и у шитавпј земљи. Прпцене су да ће 2041. Блаце имати 
7.190 станпвника, а у варијанти нултпг миграципнпг салда, прпцеоени брпј станпвника 
изнпсип би 8.281 станпвника. 
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Образпваое 

Пбразпвна структура је следећа – прекп 46% станпвнищтва старпсти 15+ има заврщену самп 
пснпвну щкплу или је без пбразпваоа, щтп је у пднпсу на Србију (35%) неппвпљнија пбразпвна 
структура. Ушещће станпвника са средопм струшнпм спремпм је такпђе нещтп прекп 46%, дпк 
је пних са вищпм или виспкпм струшнпм спремпм нещтп прекп 10%. 

Предшкплскп пбразпваое и васпитаое 

Уппредна анализа пбухвата деце предщкплским пбразпваоем и васпитаоем (ПОВ) ппщтине 
Блаце у перипду 2015-2019, са прпсекпм у Србији и Тпплишкпм пкругу, у истпм перипду, 
ппказује да Блаце има знашајнп вищи пбухват деце пд прпсека у Тпплишкпм пкругу, али и нижи 
пбухват у пднпсу на прпсек у Србији (графикпн 1).  

Ппређеое петпгпдищоег прпсека ппказује да је пбухват деце јасленпг узраста на нивпу пд 
близу 15%. Из гпдине у гпдину упшава се тренд раста пбухвата деце јасленпг узраста. Обухват 
деце вртићкпг узраста је стабилнп на нивпу пд прекп 50%, щтп је знашајан резултат. Међутим, 
када имамп у виду циљане вреднпсти пд бар 30% за јаслени узраст и прекп 90% за децу 
вртићкпг узраста јаснп је да је Блаце јпщ увек далекп пд тих циљева.   

Графикпн 1. Обухват деце ПОВ (%), прпсек 2015-2019 

 

Извпр: Дев инфп база (петпгпдишои прпсек калкулација аутпра ) 

Капацитети ПОВ у градским насељима у ппщтини Блаце нису дпвпљни, дпк у псталим 
насељима капацитети не ппстпје. Недпвпљнпм капацитету у градским насељима сведпши не 
самп брпј деце кпји је пстап ван листе примљених, већ и прекпмерна пппуоенпст ппстпјећих 
капацитета. Према евиденцији Девинфп базе, у 2019. гпдини у ПОВ је примљенп 222-пје деце, 
21 је уписанп прекп брпја, а шак 45 је псталп неуписаних. 

Оснпвнп и средое пбразпваое 

У ппщтини Блаце ппстпји 1 матишна пснпвна щкпла у градскпм ппдрушју са 17 ппдрушних 
пдељеоа кпја се налазе у ванградским (псталим) насељима. У перипду 2010-2019, щкпла је у 
прпсеку имала прекп 575 ушеника. Прпсешан брпј ушеника у ппдрушним щкплама ппщтине 
Блаце изузетнп је низак, и знашајнп је нижи пд прпсека Србије и Тпплишке пбласти. Када су у 
питаоу матишне щкпле прпсек је шак вищи пд прпсека у Србији и Тпплишкпј пбласти. Нетп стппа 
пбухвата пснпвним пбразпваоем је виспка у ппщтини Блаце. Приметна је кпнстантп нещтп 
вища стппа у пднпсу на прпсек Србије, кап и на прпсек за Тпплишку пбласт. Блаце има изузетнп 
ниску стппу пдустајаоа пд пснпвнпг пбразпваоа (у већини гпдина пна изнпси 0), и у ппређеоу 
са прпсекпм Србије и Тпплишкпм пбласти, пвп је изузетнп дпбар исхпд. Стппа заврщаваоа 
пснпвне щкпле за петпгпдищои перипд је изузетнп виспка, на нивпу пд 100%.  
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У ппщтини Блаце налази се 1 средоа щкпла са 293 ушеника у 2019. гпдини. Средоа щкпла у 
Блацу је мала, али је ппследоих гпдина задпвпљила интереспваоа ушеника кпји дплазе из 
лпкалне пснпвне щкпле Стпјан Нпвакпвић из Блаца, али и пближоих ппщтина Прпкупље и 
Курщумлија. У ппщтини ппстпји и студентски дпм, са 105 места, кпји пп пптреби мпгу 
кпристити и ушеници средое щкпле. Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у средоем пбразпваоу 
ппсматранп у десетпгпдищоем перипду је на нивпу прпсека Србија. 

Спцијална заштита 

Обухват деце дешјим дпдаткпм (ДД) је виспк (39.9%) и двпструкп је вищи негп у Републици 
Србији, а вищи је и у пднпсу на све ппщтине Тпплишкпг пкруга. Блаце спада у двадесетак ЈЛС у 
Србији са највищим пбухватпм прпгрампм ДД са пснпвним изнпспм даваоа.   

Обухват станпвнищтва прпгрампм нпвшане спцијалне ппмпћи (НСП) је низак, и изнпси 2%, щтп 
је знашајнп ниже пд прпсека у Р. Србији (3.1%), а ппсебнп запстаје у пднпсу на Тпплишки пкруг 
(4.7%). Обухват станпвнищтва прпгрампм НСП се из гпдине у гпдину смаоује, щтп је тренд у 
шитавпј земљи.  

Удеп расхпда за спцијалну защтиту у бучету ЈЛС изнпсип је 2019. гпдине 6.7% и бип је малп 
изнад прпсека у Р. Србији (5-6%). Удеп расхпда за пве намене у бучету дпста је стабилан у 
ппследоих 5 гпдина, и у прпсеку изнпси 6.5%. 

Обим интервенције у пбласти услуга спцијалне защтите у надлежнпсти ЈЛС у ппщтини Блаце је 
већи  у пднпсу на друге средине у Србији. Укупни расхпди за лпкалне услуге спцијалне защтите 
у ппщтини Блаце 2018. гпдине су изнпсили приближнп 8 милипна РСД, 750 РСД пп станпвнику, 
2,1% ппщтинскпг бучета, щтп је знашајнп изнад Републишкпг прпсека (455 РСД и 1,1% 
респективнп). Пплпвина изнпса је пбезбеђена из средстава наменскпг трансфера.  

У ппщтини Блаце је у 2018. гпдини пбезбеђена једна услуга спцијалне защтите – ппмпћ у кући 
за старе (ПУК). Услуга ппмпћ у кући је пружана у 126 дпмаћинстава за 140 кприсника, кпји су 
сви старији пд 65 гпдина. Међу кприсницима дпминирају жене (64%), а шак 89% кприсника 
живи у насељима на сепскпм ппдрушју ппщтине. Дпступнпст услуге ппмпћ у кући је на 
прихватљивпм нивпу за српске прилике, а ефикаснпст је знатнп исппд прпсека. Услуга ПУК у 
ппщтини Блаце пружа се великпм брпју кприсника, али 9 месеци у гпдини, 6 сати недељнп пп 
кприснику, уместп свих 12 месеци, 2 сата дневнп свакпг раднпг дана. Јединишни трпщак услуге 
ПУК у ппщтини Блаце изнпсип је 812 РСД у 2018. гпдини, знатнп изнад прпсешне вреднпсти у 
Републици Србији (333 РСД). Овакп знашајнп пдступаое пд прпсека указује на пптребу 
дпдатнпг преиспитиваоа ефикаснпсти пружаоа услуге. Деп пбразлпжеоа је да кприсници 
већински живе на сепскпм ппдрушју щтп свакакп утише на трпщкпве превпза дпмаћица-
негпватељица. Пружалац услуге ПУК је лиценциран, такп да кприсници дпбијају услугу шији се 
квалитет псигурава лиценцпм. Редпвнп се спрпвпди испитиваое задпвпљства кприсника. 
Индикатпри ушинка, дпступнпст и ефикаснпст услуге ПУК, су знатнп ппвпљнији у 2015. у пднпсу 
на 2018. гпдину.  

Ппред пве услуге, Опщтина пружа услугу спцијалнпг станпваоа у защтићеним услпвима. 
Будући да су пптребе спцијалнпг угрпжених група, а ппсебнп жртава ппрпдишнпг насиља веће, 
Опщтина планира изградоу зграде за спцијалнп станпваое. 

У перипду 2019-2020. у ппщтини Блаце је спрпведен прпцес утврђиваоа пптреба раоивих 
група за услугама спцијалне защтите. Овим прпцеспм устанпвљенп је да је пптребнп да се 
усппстави услуга лишнпг пратипца детета, кап припритетна, али и прпщиреое услуге ПУК за 
нпве кприснике из сепских, удаљенијих насеља ппщтине, уз пбезбеђеое оенпг трајаоа тпкпм 
целе гпдине свих 12 месеци.   

Укупни расхпди за материјалну ппдрщку у надлежнпсти ЈЛС  у ппщтини Блаце у 2018. гпдини 
изнпсили су приближнп 8,2  милипна РСД,  784 РСД пп станпвнику.  Од укупнпг бучета 
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издвпјенп је 2,2% за пве намене, щтп је гптпвп на нивпу неппндерисанпг прпсека издвајаоа 
ЈЛС у Србији (2,3). Највећи деп укупне материјалне ппдрщке је у нпвцу (80,7%), щтп је инаше 
типишнп за маое и неразвијене ппщтине у Србији. У укупнпј материјалнпј ппдрщци највећи 
удеп су имала категпријска даваоа, са циљем прпнаталитетне пплитике (даваоа за 
нпвпрпђеншад и ппмпћ незаппсленим ппрпдиљама). 

Здравствена заштита 

Опщтина Блаце је за здравствп издвпјила 5,5 милипна РСД 2019. гпдине. Удеп пвих 
расхпда у ппщтинскпм бучету је изнпсип 1,5%, щтп је вище пд прпсека издвајаоа за 
пве намене у ЈЛС у Републици Србији (1,0%).  

Брпј лекара на 1.000 станпвника у ппщтини Нпва Варпщ изнпсип је 1,8. Капацитети 
здравствене защтите, исказани прекп брпја лекара у примарнпј здравственпј защтити 
на 1.000 станпвника, у ппщтини Блаце су изнад прпсека Републике Србије, највище у 
пбласти здравствене защтите деце и пдраслпг станпвнищтва.  

Табела 4. Брпј лекара у примарнпј здравственпј заштити на 1.000 станпвника (у ‰), у 2018.  

Извпр: ДевИнфп база, Републички завпд за статистику. 

Прпценат имунизације деце је виспк и вищи је пд прпсека Србије, када је у питаоу 
вакцина прптив дифтерије, тетануса и великпг кащља у првпј гпдини живпта и вакцина 
прптив малих бпгиоа. 

Култура 

Удеп расхпда за културу у 2019. гпдини изнпсип је 5.7% укупнпг бучета ЈЛС Блаце. Од 2017. 
гпдине ушещће културе у укупним бучетским расхпдима расте, изузимајући 2020. гпдину. 
Највећи деп расхпда за културу у ппщтини Блаце се трпщи на плате заппслених, затим на 
материјалне трпщкпве, иза кпјих следе трпщкпви за прпграме и прпјекте. 

Културна пплитика у Блацу се спрпвпди крпз две лпкалне устанпве: Културни центар 
"Драинац" и Нарпдну бибиптеку "Рака Драинац". У склппу Културнпг центра је 
мултифункципнална (бипскппска, ппзприщна) сала са 507 седищта, са партерпм, балкпнпм и 
прпстранпм бинпм. Бипскппска сала служи и кап кпнгресна хала. Зграда Културнпг центра 
захтева рекпнструкцију. Библиптека има дешје пдељеое, пдељеое за пдрасле, завишајнп 
пдељеое и пдељеое за пбраду, у самп две прпстприје на 102 м². Нема щтампана, нити ЦД 
издаоа за слепе и слабпвиде. Прпцес дигитализације није јпщ заппшет, али су деп Цпбисс 
система. У 2020. гпдини библиптека је имала 238 кприсника. Од ппреме, библиптека 
распплаже једним кпмпјутерпм, кпји је на распплагаоу шланпвима библиптеке. У ппређеоу са 
другим библиптекама Тпплишкпг пкруга, библиптека "Рака Драинац" збпг недпстатка прпстпра 
прганизује најмаои брпј дпдатних прпграма. 

Омладинска пплитика 

У ЈЛС Блаце 2016. гпдине угащена је Канцеларија за младе, а 2015. гпдине била је међу 
успещнијим и активнијим КЗМ у Србији. Према ппдацима РЗС, у Блацу је 2020. гпдине живелп 
1566 младих, узраста 15 дп 29 гпдина старпсти. 

 Блаце Србија 

Здравствена защтита деце 1,8 1,5 

Здравствена защтита жена 0,2 0,2 

Здравствена защтита пдраслпг станпвнищтва 1,1 0,7 

Стпматплпщка защтита деце и пмладине 0,6 0,7 
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ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

Према степену развијенпсти, ппщтина Блаце спада у IV групу (исппд 60% републишкпг прпсека) 
јединица лпкалне сампуправe.13 

Привреда ппщтине није развијена, а најзнашајније привредне гране, кпје представљају и 
стратещку пснпву развпја ппщтине, су: ппљппривреда, прехрамбена прпизвпдоа (прерада 
впћа, прерада млека, млинскп-пекарска индустрија), грађевинарствп, тргпвина, гумарска 
индустрија, текстилна индустрија и трикптажа. 

Најзнашајније кпмпаније кпје ппслују на теритприји ппщтине су: „Лазар“ д.п.п, млекара и 
прпизвпдоа млешних прпизвпда; „Телекпмуникација“ д.п.п, радпви у пбласти 
телекпмуникација и нискпградое; „Midi organic“д.п.п, велики прпмптер прганске прпизвпдое 
и прераде впћа; „Аки-кпмерц“ д.п.п, млинскп-пекарска индустрија, хптели и рестпрани; „TODY“ 
д.п.п. винарија, прпмптер винскпг туризма; “Ћуре“ д.п.п. прерада гуме; ИВКО-КНИТС ДОО 
прпизвпдоа трикптаже; „АЛ стаклп плус“ д.п.п. једна пд впдећих фирми у прпизвпдои ПВЦ и 
АЛУ стпларије и друге. 2021. гпдине ЈУМКО је такпђе птвприп свпј ппгпн у Блацу.  

Предузетништвп, сектпр малих и средоих предузећа 

Предузетнишка клима у ппщтини је исппд прпсека Републике. Укупан брпј привредних 
субјеката, кпји су тпкпм 2020. гпдине ппслпвали на теритприји oпщтине Блаце, изнпси 482, пд 
шега су 104 привредна друщтва, а 378 предузетници14. 

Брпј активних привредних друщтава на 1000 станпвника изнпси 10, и знашајнп је маои у 
пднпсу на прпсек у РС (прпсек РС је 17 привредних друщтава на 1000 станпвника), али је вищи 
пд нивпа прпсека Тпплишкпг пкруга, кпји изнпси 6,8 привредних друщтава на 1000 станпвника. 
Брпј предузетника на 1000 станпвника 36,5 щтп је малп исппд прпсека републике (прпсек РС је 
39 предузетника на 1000 станпвника), и малп вищи пд прпсека пкруга (31 предузетник на 1000 
станпвника). 

Брпј привредних субјеката у ппследоих пар гпдина је у благпм расту15.  

Табела бр 5. Тренд кретаоа брпја привредних субјеката пд 2011 дп 2019. 
    Вреднпст индикатпра 

Назив индикатпра Јединица 
мере 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

01. Брпј привредних 
друщтава 

Брпј  82 80 83 85 89 94 101 102 99 

02. Брпј 
предузетника 

Брпј  293 291 302 305 302 323 330 350 356 

Извпр: https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/ 

Ппљппривреда  

Ппљппривреда је кљушна привредна грана у Блацу. У ппщтини су регистрпвана 2042 
ппљппривредна газдинства кпја пбрађују 6.847 hа земље. Од пвпг брпја активних је 1.845 п. г. 
кпја пбрађују 6.590 hа (извпр регистар П.Г. на дан 28.04.2021.). Прпсешна велишина ппседа је 
изнад 3.4 hа, щтп је знашајнп маое у пднпсу на прпсек у РС, кпји изнпси 5.44 hа.  

                                                           
13 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. год. ("Сл. гласник РС", 

бр. 104/2014) 
14 Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#  
15

 Извор: https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/ 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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Према ппследоем пппису пд укупне ппврщине теритприје, 17.934 ha шини ппљппривреднп 
земљищте.  

Впћарствп је јакп развијенп, а међу најзаступљенијим впћарским културама, пп кпјима је 
Блаце преппзнатљивп, је щљива. На ппдрушију ппщтине ппстпји већи брпј привредних 
субјеката кпји се баве прерадпм прпизвпда (прерада млека, впћа, ...) щтп је свакакп јакп 
знашајнп имајући у виду пптещкпће у пласману са кпјим се супшавају прпизвпђаши 
ппљппривредних култура и стпшари. 

Према распплпживим ппдацима п активнпстима активних ппљппривредних газдинстава, у 
структури катастарских парцела дпминирају оиве (58%), а затим впћоаци и винпгради (18%), 
дпк су ливаде и пащоаци заступљени са 13%. У пбласти стпшарства, највище се гаје живина и 
птице (15.405), затим пвце и кпзе (5.252), па гпведа (4.340). Такпђе, присутан је и узгпј свиоа 
(1.484), рибе (1.500), пшела (2.892 кпщница).  

Примећује се да ппстпји интереспваое и за ппшетак развпја прганске прпизвпдое, какп у 
ратарству, такп и стпшарству. Услпви за развпј прганске прпизвпдое у ппщтини су ппвпљни. 

Опщтина Блаце у ппследое две гпдине издваја између 4% и 5% бучета за ппљппривреду. 
Мере руралнпг развпја пбухватају: а) Инвестиције у физишку импвину ппљппривредних 
газдинстава, б) Управљаое ризицима - псигураое усева, плпдпва, вищегпдищоих засада, 
расадника и живптиоа, и в) Екпнпмске активнпсти у циљу ппдизаоа кпнкурентнпсти у смислу 
дпдаваоа вреднпсти крпз прераду кап и увпђеое и сертификацију система квалитета хране, 
прганских прпизвпда и прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла на газдинствима. 
Изврщеое бучета је сваке гпдине гптпвп 100%, щтп гпвпри п великпм интереспваоу 
ппљппривредника за ппдстицаје, па се мпже закљушити да су пптребе веће, и да би већа 
издвајаоа дппринела даљем расту ппљппривреде и агрпиндустрије у ппщтини.  

Туризам 

Туризам у ппщтини Блаце је пптпунп неразвијен. Према ппследои пбјављеним ппдацима за 
Републишкпг завпда за статистику16, у 2019. гпдини, у ппщтини Блаце није евидентиран 
туристишки прпмет. Према ппдацима ппртала е-турист за ппщтину Блаце, у 2021. гпдини 
евидентиранп је 293 ппсетилаца и 1241 нпћеое. 

Блаце има и низак нивп ппјединаца кпји раде у угпститељскпм сектпру пп глави станпвника, 4 
заппслена на 1000 станпвника, пднпснп 46 укупнп. Смещтајна структура, такпђе није ппвпљна. 
Према ппследоим пбјављеним ппдацима Министарства тргпвине, туризма и 
телекпмуникација17 , на теритприји ппщтине је евидентиранп 6 пбјеката са укупнп 55 лежаја, 
пд шега самп један пбјекат је категприсан кап гарни хптел са 1* кпји распплаже са 18 лежаја. 
Лпкална сампуправа је категприсала 2 сепска туристишка дпмаћинства са укупнп 12 лежаја. На 
теритприји ппщтине ппслују и 3 некатегприсана пбјекта, 2 у фпрми кпнашищта и 1 пренпћищте 
са укупнп 29 лежаја. 

Стратегија развпја туризма Републике Србије 2016-2025, ппщтину Блаце није мапирала кап 
једну пд припритетних туристишких дестинација. 

Опщтина нема пснпвану туристишку прганизацију у складу са Закпнпм п туризму. 
Функципнисаое Туристишке прганизације Блаце је финансиранп из лпкалнпг бучета дп 2020. 
гпдине. Издвајаоа из бучета за прпграм 4 - Развпј туризма изнпсе пкп 5% лпкалнпг бучета и 
пднпсе се углавнпм на реализацију прпјеката из пбласти туризма Да би се развпј туризма 
пдвијап плански и реализпвани прпјекти дпнели резултате, ппщтина би требалп да дпнесе 
Прпграм развпја туризма у складу са Закпнпм п туризму, кпјим би се испланирап развпј 

                                                           
16 Општине у Србији 2020, https://www.stat.gov.rs/  
17 Извор: portal.eturista.gov.rs   

https://www.stat.gov.rs/
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пптребне туристишке инфра и супраструктуре, кап и развпј туристишких атракција, маркетинг и 
едукација кадрпва.  

Развпј сепскпг туризма је мпгућа развпјна щанса за развпј туризма у ппщтини Блаце.  

Пптенцијал за развпј туризма предстаља палепнтплпщкп налазищте “Пребреза“, једини 
палепнтплпщки лпкалитет у Србији, налазищте фпсилних пстатака кишмеоака, са непгенпм 
сисарскпм фаунпм старпсти 14-16 милипна гпдина. На пвпм ппдрушју су пткривени пстаци 
некпликп врста крупних сисара, кпји су пп први пут нађени у Еврппи. Овај сппменик прирпде је 
кап прирпднп дпбрп пд изузетнпг наушнпг и пбразпвнпг знашаја стављенп ппд защтиту Владе 
РС, а налазищтем газдује Нарпдни музеј Тпплице, са седищтем у Прпкупљу.  

Заппсленпст 

Стппа заппсленпсти у ппщтини Блаце изнпси 40%, и исппд је прпсешне стппе заппсленпсти у 
Србији кпја изнпси 48%, и знашајнп је исппд циљане вреднпсти у Стратегији Еврппа 2020, кпја 
изнпси мин 75%. 

Преглед заппсленпг и незаппсленпг активнпг станпвнищтва дат је у следећпј табели: 

Табела бр.6: Преглед кретаоа брпја заппслених, незаппслених и прпсечне зараде у Блацу 

 2017 2018 2019 2020 2021 

01. Број запослених   2.261 2.441 2.518 2.550  

02. Број незапослених 1.575 1.503 1.340 954 1195 

03. Просечна нето зарада (у РСД)   35.256 37.919 41.076 45.103  

Извпр: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Укупан брпј заппслених на теритприји ппщтине 2020. гпдине изнпсип је 2.550 лица према 
ппдацима АПР-а18. Од тпга највећи брпј, пднпснп 75% су заппслени су у правним лицима 
(привредна друщтва, устанпве, задруге и друге прганизације), 22% су лица кпја су 
предузетници или лица кпја су заппслена кпд оих и 3% су регистрпвани индивидуални 
ппљппривредници.  

Брпј заппслених у привредним друщтвима шини пкп 45% укупнп заппслених на теритприји 
ппщтине, и у перипду пд 2017. дп 2019. гпдине брпј заппслених у привредним друщтвима је 
релативнп уједнашен, кап и брпј активних привредних друщтава на гпдищоем нивпу. Брпј 
предузетника, кап и заппслених кпд оих је у ппрасту пд 2017. гпдине, и тп за пкп 11%. 
Међутим, прпсешан брпј заппслених кпд предузетника је прилишнп мали и изнпси 1,6 лица.    

У 2019. гпдини, према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, највище заппслених је у 
прерађивашкпј индустрији (40,1%) , тргпвини на малп и великп (9,7%) и пбразпваоу (10,4%). 

Брпј заппслених жена изнпси 43% пд укупнп заппсленпг станпвнищтва. 

Прпсечна зарада  

Прпсешна пстварена зарада без ппреза и дппринпса у 2020. изнпси 45.103 РСД и 
бележи кумулативни нпминални раст пд 28% у ппследое три гпдине, кап щтп 
ппказује претхпдна табела бр. 6. Прпсешна зарада је на нивпу ппщтина у пкружеоу, 
али је нижа пд прпсека Републике Србије.  

Незаппсленпст 

Према ппдацима АПР-а укупан брпј незаппслених лица на крају 2020. гпдине изнпсип је 954.    
У ппследоих пет гпдина брпј незаппслених се кпнстантнп смаоивап, и у пднпсу на 2016. 
гпдину забележенп је смаоеое пд 43%. На жалпст у 2021. гпдини бележи се раст брпја 

                                                           
18 Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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незаппслених, кпји према ппследоим ппдацима Агенције за привредне регистре изнпси 1.195 
незаппслених. Од укупнпг брпја незаппслених, 26% шини неквалификпвана радна снага, щтп је 
знашајнп исппд прпсека Србије (36%) и исппд прпсека Тпплишкпг пкруга (38%). Највећи брпј 
незаппслених лица шини група квалификпваних радника и лица са средопм струшнпм 
спремпм, и тп 60%, щтп је вище у пднпсу на прпсек Тпплишкog пкругa (пкп 53%) и републишкпг 
прпсека (пкп 51%). Брпј незаппслених на 1000 станпвника изнпси 120 лица, дпк пд укупнпг 
брпја незаппслених, 36% су жене.  Такпђе, највећи кпрпус незаппслених шини станпвнищтвп пд 
30-54 гпдине старпсти. 

Инвестиције 

Укупни изнпс пстварених инвестиција на теритприји ппщтине Блаце19 у 2018. гпдини изнпсип је 
409.596.000,00РСД, щтп је на претппследоем месту у Тпплишкпм пкругу.  

Целпкупни изнпс инвестиција пднпси се на рекпнструкцију, дпградоу или мпдернизацију 
ппстпјећих капацитета. Разврстанп пп делатнпстима, највеће инвестиције пстварила је 
прерађивашка индустрија, пкп 67% укупнп инвестираних средстава.  

Према ппдацима Агенције за привредне регистре предузетници су највећи кприсници 
ппдстицаја регипналнпг развпја20, кап и ппљппривредна газдинства. Највећи деп ппдстицаја се 
пднпси на ппдстицаое прпизвпдое и ппдстицаое ппљппривреде, а највећи реализатпри пвих 
ппдстицајних средстава јесу Министарствп финансија и Фпнд за развпј РС. 

Кап инструменат за ппдрщку екпнпмскпг развпја, а кпји дппринпси ствараоу амбијента за 
привлашеое инвестиција и бпље ппслпваое, на теритприји ппщтине ппстпји псам 
радних/индустријских зпна: 5. децембар, Нитекс, Гпроа Драгуща, Кащевар, Гумара, Фрутп, 
Фрутп 2, Пребреза. Опщтина нема земљищте у свпм власнищтву у наведеним зпнама. 

Опщтина Блаце нема усвпјен Прпграм лпкалнпг екпнпмскпг развпја, у складу са Закпнпм п 
улагаоима РС, кпји представља пснпвни дпкумент за ппдрщку лпкалнпј привреди и 
привлашеое инвестиција. Наиме, Прпграм је инструмент кпји се у складу са закпнпм дпнпси 
ради ппдстицаоа лпкалне привреде, привлашеоа инвестиција и птвараоа нпвих радних места, 
када се кап давалац државне ппмпћи ппјављује јединица лпкалне сампуправе, а у складу са 
лпкалним пптребама.  

Издвајаоа из лпкалнпг бучета за лпкални екпнпмски развпј изнпсе у прпсеку 0,3% пд укупнпг 
бучета ппщтине, а пднпсе се на финансираое мера активне пплитике заппщљаваоа, кпје 
лпкална сампуправа спрпвпди у сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Извор: Општине у Србији 2018 
20 Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#  

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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3 Визија општине Блаце 

Опщтина Блаце је 2029. гпдине екпнпмски снажна заједница са развијенпм ппљппривредпм, 
агрпиндустријпм и ствпреним услпвима за развпј туризма, заснпваним на максималнпм 
кприщћеоу прирпдних пптенцијала и традиције. Заједница је срећних и задпвпљних грађана, 
кпји бирају да живе у Блацу, јер је безбедна и екплпщки пшувана средина, са дпступним и 
квалитетним јавним услугама и културним садржајима. 

 

4 Приоритетни циљеви општине Блаце  

Развпјни правац -  
Живптна средина и 
инфраструктура 

Развпјни правац -  
Друщтвене делатнпсти и 
јавна управа 

Развпјни правац –  

Привреда и екпнпмски развпј 

Припритени циљ 1 

Одрживп и ефикаснп 
управљаое птпадпм у 
ппщтини Блаце 

Припритени циљ 1 

Унапређени кадрпвски 
капацитети у јавним 
устанпвама и јавним 
предузећима 

Припритени циљ 1 

Ппвећана прпдуктивнпст 
ппљппривредне прпизвпдое и 
унапређеое развпја 
агрпиндустрије 

Припритени циљ 2 

Чистe и пшуване впде на 
теритприји ппщтине Блаце 

Припритени циљ 2 

Унапређен квалитет и 
ппвећана дпступнпст услуга 
спцијалне защтите  

Припритени циљ 2 

Унапређен амбијент за развпј 
сектпра малих и средоих 
предузећа и предузетника у 
Блацу 
 

Припритени циљ 3 

Унапређена впдпвпдна и 
путна инфраструктура  
 

Припритени циљ 3 

Унапређена ппнуда у 
пбласти културе, сппрта, 
едукације и развијен систем 
пмладинске пплитике 

Припритени циљ 3 

Унапређени услпви за развпј 
туризма у Блацу 
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5 Мере за достизање приоритетних циљева и друге мере 
по правцима развоја 

 

Развпјни правац 1 - Живптна средина и инфраструктура  

Припритетни циљ 1.1 
Пдрживп и ефикаснп управљаое 
птпадпм у ппщтини Блаце  

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

1.1.1 Удеп шврстпг птпада у 
ппщтини кпји се прганизпванп 
прикупља и пдлаже 
 
1.1.2 Удеп шврстпг птпада кпји се 
рециклира, у пднпсу на гпдищоу 
кплишину сакупљенпг птпада 
 
1.1.3 Удеп шврстпг птпада кпји се 
рециклира у пднпсу на гпдищоу 
кплишину генерисанпг птпада 

50% 
 
 
 

7% 
 
 
 
 

0.07% 

80% 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
2% 

Пбразлпжеое 
Управљаое птпадпм на теритприји ппщтине није усппстављенп према прпписаним 
стандардима. Гпдищое се сакупља пкп 8.713 m3 шврстпг кпмуналнпг птпада, пд шега се пкп 608 
m3 птпада (пет амбалажа) рециклира (пкп 7% пд укупне запремине сакупљенпг птпада), дпк се 
пстала сакупљена кплишина пдлаже на несанитарну деппнију Међухана. Отпад кпји се не 
сакупља заврщава на дивљим деппнијама и сметлищтима. Организпванп сакупљаое и 
пднпщеое смећа пбухвата пкп 50% дпмаћинстава пппулаципнп брпјнијих насеља, а пдлаже се 
на несанитарну деппнију у насељу Међухана, у близини ппщтинскпг центра. Деппнија је 
активна и кпмунални птпад се делимишнп прекрива слпјем инертнпг материјала, и представља 
велики екплпщки ризик. Ппред тпга, на теритприји ппщтине је евидентиранп 26 дивљих 
деппнија. Пре пдвпжеоа на деппнију сакупља се и рециклира пет амбалажа у кплишини пд 
0.07% пд прпцеоене генерисане кплишине птпада. Опщтина Блаце има пптписан 
међуппщтински сппразум са ппщтинама Брус, Крущевац, Александрпвац, Варварин и Ћићевац 
п заједнишкпм пбављаоу ппслпва управљаоа кпмуналним птпадпм. За пуну примену 
Сппразума пптребнп је усппставити пдгпварајући нпрмативнп-правни и пквир јавних пплитика. 
ЈКП Блаце не распплаже дпвпљним технишким и људским капацитетима за ефикаснп и 
ефективнп управљаое птпадпм, и  неппхпднп је унапредити наведене капацитете. Екплпщка 
свест грађана јпщ увек је недпвпљна, да би управљаое кпмуналним птпадпм у перспективи 
билп ефикаснп и пдрживп у пунпм капацитету.  

Мере за пствареое припритетнпг циља 1.1 

1.1.1 Усппстављаое нпрмативнп-правнпг и пквира јавних пплитика у кпмуналнпј делатнпсти 
управљаоа птпадпм 
 Међуппщтинским сппразумпм п заједнишкпм пбављаоу ппслпва управљаоа кпмуналним 
птпадпм предвиђен је наставак заппшетпг рада на усппстављаоу правнпг пквира за пуну 
примену сппразума.  
Мера ппдразумева: 
-израду Лпкалнпг акципнпг плана управљаоа птпадпм (кпји су у складу са Регипналним 
планпм управљаоа птпадпм и Старатегијпм управљаоа птпадпм Републике Србије).  
-Организацију пбука, предаваоа, струшних кпнсултација и размена искустава заппслених у 
лпкалним сампуправама за пбласт управљаоа птпадпм (пдељеоа кпја се баве ппслпвима 



25 

 

защтите живптне средине, инспекцијским ппслпвима, урбанистишким планираоем, 
Мећуппщтинска радна група, заппслени у  ЈКП и други) 
-Израда пптребних нпрмативнп-правних аката за усппстављаое правних механизама 
управљаоа кпмуналним птпадпм  
 
Пптребна средства: 1.200.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: дпминантнп интернп и делпм екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП) и Република 
Србија 
Рпк за реализацију: кратак, дп 2 гпдине 

1.1.2 Унапређеое струшнпг и технишкпг капацитета ЈКП Блаце за управљаое кпмуналним 
птпадпм 
ЈКП Блаце не распплаже дпвпљним технишких и кадрпвским капацитетпм за пбављаое 
ппслпва заједнишкпг управљаоа кпмуналним птпадпм у складу са међуппщтинским 
сппразумпм. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-псниваое административнп-финансијски засебне прганизаципне јединице надлежне за 
ппслпве сакупљаоа и трансппрта птпада у пквиру ппстпјећег ЈКП и ангажпваое заппслених са 
квалификацијама за пбављаое ппслпва управљаоа птпадпм (технплпг, инжеоер защтите 
живптне средине)  
-набавка рашунара и ппреме за рад пве јединице; 
-набавка и пдржаваое спфтвера - јединственпг система пбрашуна и наплате услуге 
прикупљаоа, пдвпжеоа и пдлагаоа птпада; 
-прганизација пбука, предаваоа, струшних кпнсултација и размена искуства заппслених на 
ппслпвима управљаоа кпмуналним птпадпм; 
-набавка нпвих впзила за прикупљаое птпада 
 
Пптребна средства: 60.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: дпминатнп екстернп и делпм интернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП) и Република 
Србија 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.1.3 Санација и затвараое несанитарне деппније ''Међухана'' 
Накпн ппшетка рада регипналне деппније кпмуналнпг птпада ''Срое'' на теритприји града 
Крущевца, кпји се пшекује дп краја 2023. гпд, ппщтина Блаце ће бити у пбавези да санира и 
затвпри несанитарну деппнију кпмуналнпг птпада (сметлищте) Међухана у рпку пд 3 гпдине. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда технишке дпкументације за санацију деппније 
-израда Студије п прпцени утицаја прпјекта на живптну средину 
-извпђеое радпва на санацији и затвараоу деппније 
 
Пптребна средства: 10.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП)  
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

1.1.4 Усппстављаое система за примарну селекцију птпада – Центра за прикупљаое птпада 
У ланцу прикупљаоа кпмуналнпг птпада пд места настанка дп места деппнпваоа, предвиђенп 
је некпликп кпрака у кпјима се пдваја птпад кпји је мпгуће рециклирати пд птпада кпји не 
мпже. Предвиђена је изградоа најмаое једнпг центра за прикупљаое птпада на теритприји 
ппщтине Блаце (''рециклажнп двприщте'') и једне трансфер станице на теритприји ппщтине 
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Брус кпја ће бити заједнишка за пбе ппщтине. У центрима ће се врщити пдвајаое  птпада.   
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда Плана детаљне регулације (ПДР) за изградоу центра за прикупљаое птпада; 
-израда Стратещке прпцене утицаја на живптну средину за ПДР; 
-набавка земљищта за изградоу Центра за прикупљаое птпада; 
-израда технишке дпкументације за изградоу Центра за прикупљаое птпада; 
-израда Студије п прпцени утицаја прпјекта на живптну средину; 
-изградоа Центра за прикуљаое птпада; 
-набавка ппреме за Центар за прикупљаое птпада; 
-израда технишке дпкументације за изградоу инфраструктуре за кпмуналнп ппремаое 
лпкације; 
-изградоа кпмуналне инфраструктуре на лпкацији центра;  
-набавка и дистрибуција ппсуда за примарну селекцију птпада на месту настанка (жишане 
кпрпе, кпнтејнери за пдвпјенп прикупљаое, канте за пдвпјенп прикупљаое и сл.) 
-субвенципнисаое набавке ппсуда или изградое кпмппсищта у пквиру дпмаћинстава; 
-набавка впзила за прикупљаое и превпз селектпванпг птпада; 
 
Пптребна средства:  50.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП)  
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.1.5 Ппвећаое ппкривенпсти теритприје услугпм сакупљаоа и пдвпжеоа птпада 
Организпванп сакупљаое птпада у ппщтини Блаце ппстпји на пкп 60% теритприје. Неппхпднп 
је да 100% теритприје, пднпснп, 100% насељених места буде ппкривенп пвпм кпмуналнпм 
услугпм. 
 Предвиђене активнпсти у пквиру мере: 
-набавка и дистрибуција ппсуда за прикупљаое птпада на месту настанка (канте и кпнтејнери);  
-извпђеое радпва на уређеоу прпстпра на кпјима ће бити ппстављани кпнтејнери; 
-набавка специјализпваних впзила за прикупљаое птпада;  
 
Пптребна средства: 48.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП)  
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.1.6 Прпграми унапређеоа екплпщке свести грађана 
Да би се усппставип функципналан систем управљаоа птпадпм није дпвпљнп ангажпваое 
јавнпг сектпра без  разумеваоа и сарадое грађана, пднпснп, кприсника. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-прганизација кампаоа и едукација грађана п мпгућнпстима и пптребама селекције птпада и 
смаоеоа настајаоа птпада, кап и п мпгућнпстима кућнпг кпмппстираоа; 
-едукација грађана и усппстављаое система ппдстицаја, у циљу укљушиваоа у систем 
индивидуалних сакупљаша рециклажнпг птпада. 
 
Пптребна средства: 3.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Јавнп кпмуналнп предузеће (ЈКП) и Удружеоа 
грађана 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
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ЦОР 6: Усппставити санитарне услпве и приступ пијаћпј впди за све 
ЦОР 6.3 Дп краја 2030 унапредити квалитет впде смаоеоем загађеоа, елиминисати 
расипаое и на најмаоу мпгућу меру свести испуштаое ппасних хемикалија и материјала, 
препплпвити удеп непрпчишћених впда и значајнп ппвећати рециклираое и безбедну 
ппнпвну упптребу на глпбалнпм нивпу 
11.6 Дп 2030. смаоити негативан утицај градпва на живптну средину мерен пп глави 
станпвника, са ппсебнпм пажопм на квалитет ваздуха и управљаое птпадпм на 
ппштинскпм и другим нивпима 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 27 – Живптна средина 

 

Припритетни циљ 1.2  
Чисте и пшуване впде на 
теритприји ппщтине Блаце 

Индикатпри   Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

1.2.1 Удеп испущтене птпадне 
впде у системе за пдвпђеое 
птпадних впда у укупнoj 
кплишини испущтене птпадне 
впде (%) 
 
1.2.2 Дужина рекпнструисане 
ппстпјеће канализаципне 
мреже (км) 
 
1.2.3 Удеп дпмаћинстава 
прикљушених на канализаципну 
мрежу (%) 

49% 
 
 
 
 
 
0 км 
 
 
 
66.7% 

55% 
 
 
 
 
 
5км 
 
 
 
70% 

Пбразлпжеое 
Отпадне впде кпје се сакупљају крпз канализацију, јпщ увек се испущтају без прешищћаваоа 
директнп у ппврщинске впдптпкпве, ппсебнп у реку Блатащницу. Кплишина испущтених 
птпадних впда је, прeма ппдацима из 2018. гпдине, изнпсила 549.000m3, пд шега је у 
канализацију испущтенп 269.000m3 21. Систем за пдвпђеое атмпсферских впда је делимишнп 
изграђен за урбанп насеље ппщтине Блаце и атмпсферске впде се пдвпде кищнпм 
канализацијпм из најужег центра насеља, дпк из псталих насеља ппщтине атмпсферске впде 
птишу ппврщински. Ради рещаваоа питаоа птпадних впда, заппшет је прпјекат изградое 
ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда. Дужина канализаципне мреже изнпси 25 км и на 
оу је прикљушенп 66,7% дпмаћинстава. Сепска дпмаћинства, кпја немају приступ 
канализацији, птпадну впду испущтају у непбезбеђене септишке јаме или директнп у пкплину. 
Најнеппвпљнија ситуација је у селима на равнишаркспм терену (Стубал, Чушале, Трбуое, 
Драгуща и др.).  

Мере за пствареое припритетнпг циља 1.2 

1.2.1 Унапређеое струшних и технишких капацитета за пбављаое кпмуналне делатнпсти 
управљаоа птпадним впдама 
Међуппщтинским сппразумпм п сарадои и нашину управљаоа и пдржаваоа ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда у ппщтинама Брус и Блаце, предвиђенп је усппстављаое 
нпрмативнп-правпг пквира  и унапређеое капацитета за примену пвпг сппразума. 
Предвиђене активнпсти у пквиру мере: 

                                                           
21 DevInfo база, 2018. гпдине. Испущтене птпадне впде шине збир испущтених птпадних впда у системе за пдвпђеое птпадних впда 
и прпрашунате испущтене птпадне впде у друге реципијенте.  
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-псниваое административнп-финансијски засебне прганизаципне јединице надлежне за 
ппслпве управљаое птпадним впдама у пквиру ппстпјећег  ЈКП; 
-ангажпваое заппслених са квалификацијама за пбављаое ппслпва управљаоа птпадним 
впдама; 
-набавка ппреме и спфтвера за пбрашун и наплату накнаде за пдвпђеое и прешищаваое 
птпадних впда; 
 
Пптребна средства: 5.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.2.2 Изградоа канализације и малих кпмпактних ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда 
Ппстпјећпм планскпм дпкументацијпм је предвиђена изградоа канализаципних система са 
ппстрпјеоима за прешищћаваое птпадних вoда у свим насељеним местима на теритприји 
ппщтине Блаце. Будући да је пднпс улагаоа и дпбити за пву врсту инвестиције велики, није 
реалнп пшекиваое да иста буду изграђена на планирани нашин, узимајући у пбзир мпгућнпсти 
лпкалне сампуправе за изградоу истих. 
Пптребнп је изрвщити измене у планскпј дпкументации да би се пмпгућила изградоа маоих 
кпмпактних ппстпјеоа за 5-50 индивидуалних кприсника, најмаое 5 пваквих ппстрпјеоа, у 
највећим насељима 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-измена Прпстпрнпг плана ппщтине  Блаце; 
-израда урбанистишке дпкументација за ппјединашне лпкације; 
-набавка земљищта за изградоу ппјединашних ппстрпјеоа; 
-израда технишке дпкументације за изградоу канализације;  
-извпђеое радпва на изградои канализације и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 
(ППОВ); 
 
Пптребна средства: 25.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп, екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП, Република Србија 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

1.2.3 Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда Блаце 
У насељу Блаце је предвиђена изградоа централнпг ППОВ капацитета 10.500 ЕС. Активнпсти 
на изградоа ППОВ су раније заппшете, а заврщетак радпва и пущтаое у рад ппстрпјеоа се 
пшекује дп краја 2025. гпдине. 
 
Пптребна средства: 300.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: екстернп и интернп 
Пдгпвпрна страна: Република Србија, Лпкална сампуправа, ЈКП, ЕУ  
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.2.4 Рекпнструкција ппстпјеће канализаципне мреже у Блацу 
Ради правилнпг функципнисаоа ППОВ у Блацу неппхпднп је извести радпве на ппстпјећпј 
канализаципнпј мрежи какап би се све птпадне впде кпје настају у насељу Блаце усмериле 
према кплектпру и ппстрпјеоу ради прешищћаваоа, све индустријске птпадне впде увеле у 
систем заједнишкпг прешищћаваоа, пдвпјили канлизаципни системи за фекалне и 
атмпсферске впде и на тај нашин смаоила кплишина впде кпја се усмерава на ппстрпјеое. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда технишке дпкументације за рекпнструкцију и дпградоу канализације за птпадне впде 
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у насељу Блаце; 
-рекпнструкција и дпградоа канализације за птпадне впде у насељу Блаце;  
 
Пптребна средства: 300.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: екстернп и интернп 
Пдгпвпрна страна: Република Србија, Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП, ЕУ 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.2.5 Прпграми ппвећаоа инфпрмисанпсти грађана и ппдизаоа оихпве екплпщке свести  
Мера ппдразумева: 
-прганизацију кампаоа и едукацију грађана п знашају прикљушиваоа кућних инсталација на 
јавну канализацију и изградои санитарних септишких јама; 
-прганизацију кампаоа и едукацију грађана п щтетнпсти прекпмерне упптребе хемијских 
прпизвпда у ппљппривреди и оихпвпм утицају на впде; 
 
Пптребна средства: 1.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП и удружеоа грађана 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР 6: Усппставити санитарне услпве и приступ пијаћпј впди за све 
ЦОР 6.3 Дп краја 2030 унапредити квалитет впде смаоеоем загађеоа, елиминисати 
расипаое и на најмаоу мпгућу меру свести испуштаое ппасних хемикалија и материјала, 
препплпвити удеп непрпчишћених впда и значајнп ппвећати рециклираое и безбедну 
ппнпвну упптребу на глпбалнпм нивпу 
11.6 Дп 2030. смаоити негативан утицај градпва на живптну средину мерен пп глави 
станпвника, са ппсебнпм пажопм на квалитет ваздуха и управљаое птпадпм на 
ппштинскпм и другим нивпима 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 27 – Живптна средина 
 

Припритетни циљ 1.3 
Унапређена впдпвпдна и 
путна инфраструктура  
 

Индикатпри  Ппшетнп стаое Жељенп стаое 

1.3.1 Дужина 
рекпнструисане впдпвпдне 
мреже (%)  
 
1.3.2 Удеп дпмаћинстава 
кпја имају пијаћу впду (%) 
 
1.3.3 Дужина савремених 
путева и улица 

 
2км 
 
 
Окп 65% 
 
 
157,4 км 

 
7км 
 
 
80% 
 
 
169,4 км 

Пбразлпжеое: 
Снабдеваое впдпм врщи се путем ппстпјећих лпкалних извприщта, кпја већим делпм 
задпвпљавају тренутне пптребе кприсника. Главна извприщта су акумулације „Ппппва” и 
„Придвприца” на Придвпришкпј реци, кпје је предвиђенп за впдпснабдеваое ппщтинскпг 
центра Блаце и 17 пкплиних насеља. Остали каптирани извпри и впдпзахвати се кпристе за 
впдпснабдеваое сепских насеља, извприщте „Церпвица” на Гплишкпј реци и извприщте 
„Сибница”. Система впдпснабдеваоа из извприщта Церпвица и Придвприца је већим делпм 
изграђен за снабдеваое станпвищтва впдпм за пиће. Планиранп је да се у перспективи Блаце 
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прикљуши на Тпплишки регипнални систем впдпснабдеваоа, щтп би пбезбедилп трајнп 
рещеое впдпснабдеваоа ппщтине. Впдпвпдна мрежа је дужине 277 km. На оу је прикљушенп 
3.800 дпмаћинстава, пднпснп 89,9% пд укупнпг брпја дпмаћинстава. Удеп дпмаћинстава кпја 
имају впду за пиће изнпси пкп 65%. Ппстпјећа впдпвпдна мрежа је стара, па ппстпје велики 
губици у мрежи пд пкп 20%. Дп сада је рекпнструисанп 2 км впдпвпдне мреже. 

Према ппдацима РЗС, из 2019. гпдине, укупна дужина путева на теритприји ппщтине изнпси 
200,1 км, пд кпјих је 157,4 км савремених сапбраћајница. 128 км савремених сапбраћајница 
шине ппщтински путеви. Мрежа ппщтинских и некатегприсаних путева  шини мрежу лпкалних 
путева п кпјима се стара лпкална самппуправа прекп јавнпг предузећа кпјем ппверава 
управљаое у складу са Закпнпм п путевима. Накпн затвараоа ЈП Дирекција за урбанизам 2010. 
гпдине, деп ппслпва управљаоа лпкалним путевима пбавља Опщтинска управа 
(административни деп) дпк деп ппслпва кпји  пбувата гепдетске, урбанистишке, прпјектантске 
и пстале инжеоерске услуге кап и све врсте радпва на путевима Опщтинска управа ппверава 
другим правним лицима у складу са Закпнпм п јавним набавкама. Ппслпве управљаоа јавним 
путевима пптребнп је у складу са закпнпм ппверити ЈП ради ппстизаоа ефективнијег и 
ефикаснијег рада. У ту сврху пправданп је псниваое ЈП кпје би пбављалп ппслпве  управљаоа 
путевима. 

Мере за пствареое припритетнпг циља 1.3 

1.3.1 Унапређеое струшних и технишких капацитета за пбављаое кпмуналне делатнпсти 
впдпснабдеваоа 
Делатнпст впдпснабдеваоа у ппщтини Блаце пбавља ЈКП „Блаце“. Ппстпјећи кадрпвски и 
технишки капацитет предузећа је неппхпднп унапредити. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-псниваое административп-финансијски засебне прганизаципне јединице надлежне за 
ппслпве впдпснабдеваоа у пквиру ппстпјећег ЈКП и ангажпваое заппслених са 
квалификацијама за пбављаое ппслпва впдпснабдеваоа (технплпг, грађевински инжеоер и 
др.); 
-набавка специјализпване ппреме и спфтвера за рад на ппслпвима грађевинскпг инжеоерства; 
(прпграми за прпјектпваое, ГИС  и сл.) и оихпвп пдржаваое; 
-набавка впзила, ппреме и алата за извпђеое радпва на хидрптехнишкпј инфраструктури; 
 
Пптребна средства: 3.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

1.3.2 Рекпнструкција делпва система впдпснабдеваоа ''Церпвица'' 
Ппстпјећи систем впдпснабдеваоа са извприщта ''Гплишка река'' (''Церпвица'') је већи делпм 
изграђен. Делпве система, нарпшитп ппстрпјеое за прешищћаваое впде за пиће (ППВП) је 
пптребнп рекпнструисати. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда елабпрата п зпнама санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа ''Гплишка река''; 
-израда урбанистишке и технишке  дпкументације за уређеое извприщта впдпснабдеваоа на 
''Гплишкпј реци''; 
-извпђеое радпва на уређеоу извприщта впдпспбдеваоа ''Гплишка река''; 
-рещаваое импвинскп-правних пднпса на земљищту на кпјем су изграђени пбјекти у саставу 
система впдпснабдеваоа; 
-пзакпоеое пбјеката и мреже у склппу  система впдпснабдеваоа; 
-израда технишке дпкуменатције за рекпнструкцију ППВП ''Церпвица'' 
-извпђеое радпва на рекпнструкцији ППВП ''Церпвица''; 
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-набавка ппреме и спфтвера за даљинскп управљаое радпм и прпцесима рада ппстрпјеоа; 
 
Пптребна средства: 60.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП, Република Србија  
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.3.3 Рекпнструкција делпва система впдпснабдеваоа ''Придвприца''  
Ппстпјећи систем впдпснабдеваоа са извприщта Придвпришка река (''Придвприца'') је већим 
делпм изграђен. Делпве система, нарпшитп ппстрпјеое за прешищћаваое впде за пиће је 
пптребнп рекпнструисати. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда елебпрата п зпнама санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа ''Придвприца''; 
-израда урбанистишке и технишке  дпкументације за уређеое извприщта впдпснабдеваоа 
акумулације ''Придвприца''; 
-извпђеое радпва на уређеоу извприщта впдпспбдеваоа ''Придвприца''; 
-рещаваое импвинскп-правних пднпса на земљищту на кпјем су изграђени пбјекти у саставу 
система впдпснабдеваоа; 
-пзакпоеое ппјединих пбјеката и делпва мреже у склппу  система впдпснабдеваоа; 
-израда технишке дпкуменатције за рекпнструкцију ППВП ''Придвприца'' 
-извпђеое радпва на рекпнструкцији ППВП ''Придвприца''; 
-извпђеое радпва на рекпнструкцији 5 км примарне дистрибутивне впдпвпдне мреже у 
насељу Блаце; 
-набавка ппреме и спфтвера за даљинскп управљаое радпм и прпцесима рада ппстрпјеоа; 
 
Пптребна средства: 100.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП, Република Србија 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

1.3.4 Усппстављаое институципналнпг пквира за пбављаое делатнпсти управљаоа 
путевима 
Мера ппдразумева псниваое ЈП кпје би пбављалп ппслпве  управљаоа путевима. 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-активнпсти на псниваоу нпвпг ЈП за управљаое путевима (дпнпщеое пдлуке п псниваоу, 
дпнпщеое статута, именпваое пргана управаоа..) 
-заппщљаваое квалификпваних радника за ппслпве гепдезије, грађевинскпг инжеоерства 
(прпјектпваое и струшни надзпр) у нпвпфпрмиранпм ЈП; 
-ппремаое прпстприја за рад нпвпг ЈП; 
-набавка рашунарске ппреме и намещтаја за рад нпвпг ЈП; 
-набавка специјализпване ппреме и спфтвера за рад на ппслпвима гепдезије и грађевинскпг 
инжеоерства; (радне станице, прпграми за пбраду ппдатака, прпграми за прпјектпваое и сл.) 
и оихпвп пдржаваое. 
 
Пптребна средства: 10.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС) 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

1.3.5 Рекпнструкција и изградоа ппщтинских и некатегприсаних путева 
Мрежу лпкалних путева шини пкп 170 км ппщтинских и прекп 1.500 км некатегприсаних путева 
на теритприји ппщтине Блаце. Путна мреже је у генералнп лпщем стаоу. Прпценат 
сапбраћајница са савременим застпрпм је мали, путни пбјекти су дптрајали или пщтећени, 
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нема трптпара крпз насељена места, недпстаје сапбраћајна сигнализација и слишнп.  
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-израда елебпрата п стаоу путне мреже лпкалних путевa на теритприји ппщтине Блаце; 
-израда прпјекта мапираоа ризика на ппщтинским и некатегприсаним путевима; 
-израда прпјекта унапређеоа безбеднпсти сапбраћаја на путевима; 
-рещаваое импвинскп-правних пднпса ради изградое нпвих сапбраћајница у насељу Блаце;  
-израда технишке дпкументација за рекпнструкцију ппстпјећих путева (Опщтински пут Стубал-
Суви дп, Опщтински пут Блаце-Трбуое и др) 
-извпђеое радпва на рекпнструкцији ппстпјећих путева; 10 км  
-израда технишке дпкументације за изградоу улица у насељу Блаце;  
-извпђеое радпва на изградои нпвих улица у насељу Блаце,  2 км 
 
Пптребна средства: 200.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп, екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР 6: Усппставити санитарне услпве и приступ пијаћпј впди за све 
ЦОР 6.3 Дп краја 2030 унапредити квалитет впде смаоеоем загађеоа, елиминисати 
расипаое и на најмаоу мпгућу меру свести испуштаое ппасних хемикалија и материјала, 
препплпвити удеп непрпчишћених впда и значајнп ппвећати рециклираое и безбедну 
ппнпвну упптребу на глпбалнпм нивпу 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 27 – Живптна средина  

 

Пстале мере пд знашаја за живптну средине 
 

1.4.1 Мере за ппбпљщаое квалитета ваздуха и енергетске ефикаснпсти 
Предвиђене активнпсти у пквиру пве мере су: 
-субвенципнисаое замене индивидуалних лпжищта на дрва и угаљ, лпжищтима на пелет и др. 
-субвенципнисаое прпјеката енергетске ефикаснпсти стамбених пбјеката; 
-израда технишке дпкументације за изградоу централне кптларнице за јавнп снабдеваое 
тпплптпм; 
-изградоа централне кптларнице за јавнп снабдеваое тпплптпм; 
-израда технишке дпкументације за рекпнструкцију тпплпвпдне мреже у систему јавнпг 
снабдеваоа тпплптпм; 
-рекпнструкција тпплпвпдне мреже у систему јавнпг снабдеваоа тпплптпм; 
 
Пптребна средства: 150.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП 
Рпк за реализацију: дуг, прекп 5 гпдина 

1.4.2 Ппдрщка изградои спларних електрана 
Имајући у виду да Блаце, захваљујући свпм ппвпљнпм гепграфскпм пплпжају, има велики 
пптенцијал за искприщћеое и упптребу спларне енергије, ппщтина Блаце планира да пружи 
ппдрщку заинтереспваним инвеститприма у нареднпм планскпм перипду, за изградоу 
спларних електрана. За пве намене ппщтина Блаце је заинтереспвана да пбезбеди 
пдгпварајуће лпкације. На пвај нашин грађани Блаца и пкплине дпбиће знашајан извпр 
електришне енергије прпизведене без емисије CО2.  
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Пптребна средства: Опщтина пбезбеђује лпкацију, а средства за изградоу спларних електрана 
пбезбеђује инвеститпр. 
Извпр финансираоа: екстернп, заинтереспвани инвеститпри  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЈКП 
Рпк за реализацију: средои, 2 дп 5 гпдина 

 

Развпјни правац 2 – Друщтвене делатнпсти и јавна управа 

Припритетни циљ 2.1 
Унапређени кадрпвски 
капацитети у јавним 
устанпвама (ЈУ) и јавним 
предузећима (ЈП) 

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

2.1.1 Брпј ЈУ и ЈП кпје су 
унапредиле свпје кадрпвске 
капацитете 
 
 
2.1.2 Удеп заппслених у ЈУ и ЈП 
кпји су прпщли струшне пбуке у 
складу са идентификпваним 
пптребама 
 
 
2.1.3 Удеп нпвих струшних 
кадрпва у ЈУ и ЈП у пднпсу на 
укупан брпј заппслених  

0 
 
 
 
 
 
Дп сад није 
праћенп 
 
 
 
 
0% 

5 
 
 
 

 
 
 

40% 
 
 
 
 

4% 

Пбразлпжеое: 
Анализпм прпблема утврђенп је да јавне устанпве и јавна предузећа ппщтине Блаце не 
распплажу дпвпљним и пдгпварајућим кадрпвским капацитетима да би ефикаснп и 
делптвпрнп пбављале свпје функције и пружале услуге грађанима. Узрпци пвпг прпблема 
леже у: неусклађенпсти систематизација радних места са стварним пптребама ЈУ и ЈП, 
недпвпљнпм брпју струшних кадрпва кпји раде у ЈУ и ЈП, те неусклађенпј пплитици 
стипендираоа младих са пптребама ЈЛС. Млади пдлазе на студије у универзитетске центре 
Србије и у малпм брпју се враћају. Дпсадащоа пплитика стипендираоа није впдила рашуна п 
пптребама ЈЛС Блаце за пдређеним струшним кадрпвима. Кпмпетенције ппстпјећих струшних 
кадрпва у ЈУ и ЈП недпвпљнп су усклађене са пптребама и услугама кпје су ЈУ и ЈП надлежне да 
врще. Такпђе, пдређени струшни кадрпви недпстају, пппут психплпга и правника у Дешјпј 
устанпви. Према распплпживим ппщтинским ппдацима, у 2021. гпдини, у јавним устанпвама 
билп је заппсленп  56 лица, а у ЈП 66, щтп укупнп изнпси 122. Недпстаје детаљна и системска 
анализа људских капацитета ЈУ и ЈП, пднпснп пптреба за усаврщавоем и нпвим 
заппщљаваоем. 

Мере за пствареое припритетнпг циља 2.1 

2.1.1 Усппстављаое пквира за систематскп управљаое људским ресурсима у ЈУ и ЈП у 
складу са анализпм пптреба за усаврщаваоем  
Праћеое рада ЈУ и ЈП указује да пвим структурама недпстају пдгпварајући струшни кадрпви, 
кап и да су кпмпетенције ппстпјећих струшних кадрпва недпвпљнп усклађене са пптребама ЈУ 
и ЈП. С тим у вези, у пквиру пве мере планиране су следеће активнпсти:  
- детаљна анализа стаоа кадрпвских капацитета у ЈП и ЈУ, кпјпм ће се утврдити тренутнп стаое 
кадрпвских капацитета у ЈУ и ЈП, мапирати пптребе за усаврщаваоем у пднпсу на ппслпве кпји 
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се пбављају и предстпје да се врще, и мапирати пптребе за ангажпваоем недпстајућих 
струшних кадрпва. Анализа ће дати и преппруке за рещаваое упшених изазпва; 
- на пснпву спрпведене детаљне анализе кадрпвских капацитета у ЈУ и ЈП, и утврђиваоа 
недпстајућих квалификација и струшних кадрпва, неппхпднп је да ЈУ и ЈП ураде ревизије 
ппстпјећих систематизација радних места и ускладе их са стварним пптребама; 
- усппстављаое механизма и система редпвнпг усаврщаваоа (унапређеоа) струшних кадрпва, 
заппслених у ЈУ и ЈП; 
- ангажпваое нпвих струшних кадрпва у ЈУ и ЈП, у складу са идентификпваним пптребама; 
На пвај нашин унапредиће се квалитет рада ЈУ и ЈП, пднпснп квалитет услуга кпје пружају 
грађанима. 
Пптребна средства: 500.000,00 на гпдищоем нивпу за усаврщаваое заппслених  
плус средства пптребна за нпвп заппщљаваое 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), јавне устанпве и јавна предузећа 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

2.1.2 Ревидираое и унапређеое пплитике стипендираоа младих у складу са пптребама 
ппщтине 
Дпсадащопм пплитикпм стипендираоа oпщтина Блаце је студентима, кпји су испуоавали 
услпве из Правилника за дпделу нпвшане ппмпћи студентима, нпвшаним изнпспм пд 4.500,00 
динара, на месешнпм нивпу, уплаћивала нпвшану ппмпћ. На гпдищоем нивпу стипендира се 
50-так студената. Такпђе, дпдељује се награда „Тпплишки устанак“, најбпљим студентима у 
једнпкратнпм изнпсу, са услпвпм прпсешне пцене пд 8,50. Какп би се средства, кпја ппщтина 
издваја гпдищое за стипендираое студената, на најбпљи мпгући нашин искпристила и 
усмерила на унапређеое кадрпвских капацитета у ЈЛС, ЈУ и ЈП, пптребнп је, у складу са 
анализпм пптреба ппщтине Блаце за пдређеним струшним кадрпвима, ппстпјећу пплитику 
нпвшане ппдрщке младима ревидирати и ускладити, какп би се стипендијама нарпшитп 
стимулисали млади за студираое и псппспбљаваое за пна занимаоа и квалификације кпје су 
пптребне ппщтини, пднпснп ЈУ и ЈП. Планиране активнпсти су: 
 -идентификпваое пптребних занимаоа и квалификација у ппщтини, ЈУ и ЈП, у предстпјећем 
планскпм перипду; 
-ревизија прпграма стипендираоа; 
-тестираое нпвпг мпдела;  
-пуна примена нпвпг мпдела; 
 
Пптребна средства:   3.300.000,00 на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС)  
Рпк за реализацију: средои пд 3 дп 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја 
 
ЦОР 16: ``Ппстизаое мирпљубивих и инклузивних друштава и владавине права и изградоа 
пдгпвпрних институција ``.  
ЦОР 16.6: ``Развити делптвпрне, пдгпвпрне и транспарентне институције на свим 
нивпима``. 

 

 

 



35 

 

Припритетни циљ 2.2 
Унапређен квалитет и 
ппвећана дпступнпст услуга 
спцијалне защтите 

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

2.2.1 Брпј услуга спцијалне 
защтите у надлежнпсти ЈЛС 
кпје је увела и финансира 
лпкална сампуправа 
 
2.2.2 Брпј кприсника услуга 
спцијалне защтите у 
надлежнпсти ЈЛС (ПУК и 
спцијалнп станпваое у 
заштићеним услпвима у 
збиру) 

2 
 
 
 
 
 
200 

    3 
 
 
 
 
 
250 

Пбразлпжеое 
Опщтина Блаце за спцијалну защтиту ппредељује знашајна средства и улаже велике наппре да 
се унапреди брига п угрпженим суграђанима. Од спцијалних услуга на лпкалнпм нивпу, 
Опщтина има развијене две услуге: ппмпћ у кући и спцијалнп станпваое у защтићеним 
услпвима. Услуге ппмпћи у кући 2018. гпдине кпристилп је 140 грађана. Удеп расхпда за 
спцијалну защтиту у бучету дпста је стабилан у ппследоих 5 гпдина, у прпсеку 6.5%, и нещтп је 
изнад прпсека у Р. Србији. Обим интервенције у пбласти услуга спцијалне защтите у 
надлежнпсти ЈЛС у ппщтини Блаце је већи  у пднпсу на друге средине у Србији. Укупни 
расхпди за лпкалне услуге спцијалне защтите у ппщтини Блаце 2018. гпдине су изнпсили 
приближнп 8 милипна РСД, 750 РСД пп станпвнику, 2,1% ппщтинскпг бучета (прпсек у Р. 
Србији је 455 РСД и 1,1% бучета респективнп). Пплпвина изнпса је пбезбеђена из средстава 
наменскпг трансфера. Да би се средства кпја се ппредељују ушинила јпщ ефикаснијим, 
пднпснп, да би се унапредип квалитет и ппвећала дпступнпст услуга спцијалне защтите, 
пптребнп је рещити некпликп кљушних идентификпваних прпблема, и тп: неппстпјаое услуге 
лишнпг пратипца, недпвпљни капацитети за стамбенп збриоаваое кприсника НСП и жртава 
ппрпдишнпг насиља, недпвпљна дпступнпст услуге ПУК кприсницима свих 12 месеци у гпдини, 
недпвпљан брпј струшних кадрпва (медицинскп пспбље, психптерапеут) у пквиру услуге ПУК, и 
ппвезани, прпжимајући прпблем, неппстпјаое лпкалнпг планскпг дпкумента јавне пплитике у 
пбласти спцијалне защтите. У вези са идентификпваним прпблемима, предлпжене су и дпле 
наведене мере. 

Мере за пствареое припритетнпг циља 2.2 

2.2.1 Дпнпщеое планскпг стратещкпг дпкумента јавне пплитике у пбласти спцијалне 
защтите 
Опщтина улаже ппсебне наппре на ппљу пбезбеђиваоа защтите и пптреба спцијалнп 
угрпженпг станпвнищтва. Какп би пви наппри били ефикаснији и ефективнији у нареднпм 
перипду, неппхпднп је дпнети лпкалну стратегију спцијалне защтите. Ова мера укљујушује: 

- кпмплетну анализу ппстпјећег стаоа у пбласти спцијалне защтите у ппщтини, у 
сарадои са Центрпм за спцијални рад; 

- развпј и усвајаое лпкалне стратегије спцијалне защтите. На пвпм дпкументу радиће 
заппслени у Опщтинскпј управи у сарадои са Центрпм за спцијални рад и другим 
релевантним лпкалним актерима; 

 
Пптребна средства:   170.000,00 рсд 
Извпр финансираоа:  интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЦСР 
Рпк за реализацију: кратки, дп 2  гпдине 
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2.2.2 Прпщиреое услуге спцијалнпг станпваоа у защтићеним услпвима 
Опщтина ппседује пдређени брпј станпва за пптребе спцијалнпг станпваоа и пружа пву услугу 
кприсницима НСП и другим грађанима у стаоу пптребе. Анализпм пптреба, утврђенп је да 
недпстају капацитети за смещтај жртава ппрпдишнпг насиља и кприсника НСП. Дпдатни 
смещтајни капацитети пбезбедиће се изградопм нпве зграде за спцијалнп станпваое у 
защтићеним услпвима и станпваое уз ппдрщку. Иста ће се изградити на земљищту у свпјини 
ппщтине Блаце. Од Министарства без ппртфеља задуженпг за развпј недпвпљнп развијених 
ппдрушја, ппщтина Блаце, прекп јавнпг кпнкурса дпбила је нпвшана средства у висини пд 
1.500.000,00 динара, за израду технишке дпкументације за изградоу зграде за спцијалнп 
станпваое у защтићеним услпвима.  
 
Пптребна средства:  84.000.000,00 динара 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), ЦСР 
Рпк за реализацију: средои, 3 дп 5 гпдина 

2.2.3 Ппкретаое услуге лишнпг пратипца деце 
Услуга лишнпг пратипца деце намеоена је деци са сметоама у развпју, кпја су укљушена у 
васпитнп-пбразпвни систем. Сврха услуге јесте пружаое индивидуалне практишне ппдрщке 
деци ради укљушиваоа у редпвнп щкплпваое и активнпсти у заједници, ради усппстављаоа 
щтп већег нивпа сампсталнпсти и укљушенпсти у друщтвени живпт заједнице.  
У тпку су припреме за усппстављаое наведене услуге, а ради пбезбеђиваоа средстава у 
бучету ппщтине. План је да се услуга пбезбеди за 10-прп деце са теритприје ппщтине, кпд 
кпјих је идентификпвана пптреба за пвпм услугпм. Активнпсти предвиђене мерпм су: 

- спрпвпђеое јавне набавке/кпнкурса за ибпр пружапца услуге; 
- избпр кприсника услуге, у складу са транспарентнп дефинисаним услпвима и 

критеријумима; 
- пружаое услуге пд стране изабранпг пружапца; 
- праћеое и евалуација квалитета пружене услуге и задпвпљства кприсника; 

 
Пптребна средства: 2.500.000,00 на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Центар за спцијални рад, пдабрани пружалац 
услуге. 
Рпк за реализацију: кратки, дп 2 гпдине 

2.2.4 Ревидираое и унапређеое услуге ПУК 
Услуге ПУК-а кпристилп је 140 кприсника 2018. гпдине. Према спрпведеним анализама на 
наципналнпм нивпу, дпступнпст услуге је задпвпљавајућа за прилике у нащпј земљи. Услугу 
пружа лиценцирани пружалац, па кприсници дпбијају услугу шији се квалитет псигурава 
лиценцпм. Истпвременп, ефикаснпст услуге је знатнп исппд прпсека у Србији. Наиме услуга 
ПУК у Блацу пружа се великпм брпју кприсника, али 9 месеци у гпдини, 6 сати недељнп пп 
кприснику, уместп свих 12 месеци, 2 сата дневнп свакпг раднпг дана. У тпм смислу 
ревидираое и унапређеое услуге ппдразумеваће пбезбеђиваое средстава за:  
-пружаое услуге тпкпм свих 12 месеци у гпдини, и за  
-укљушиваое нпвих струшних лица (медицинскп пспбље, психптерапеут); 
 
Пптребна средства:  8.000.000,00 на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Центар за спцијални рад 
Рпк за реализацију: кратки, дп 2 гпдине  
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Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР 1: ``Окпнчати сирпмаштвп свуда и у свим пблицима``.  
ЦОР 1.3: ``Применити пдгпварајуће наципналне системе спцијалне заштите и мере за све, 
укључујући и најугрпженије, и дп краја 2030. пбухватити значајан брпј сирпмашних и 
раоивих``. 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 19 – Спцијална пплитика и заппшљаваое 

 

Припритетни циљ 2.3 
Унапређена ппнуда у 
пбласти културе, едукације и 
сппрта, и развијен систем 
пмладинске пплитике  

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

2.3.1 Брпј грађана кпји кпристе 
културне садржаје у ппщтини на 
гпдищоем нивпу  
 
2.3.2 Брпј младих укљушених у 
прпграме кпје је прганизпвала 
КЗМ  
 
2.3.4 Брпј сппртских клубпва кпји 
пмпгућују рекреативнп бављеое 
сппртпм младима 
 
2.3.5 Брпј мпдернизпваних 
пбјеката културе и пбразпваоа 
 
2.3.6. Брпј пбјеката ппд защтитпм 
Завпда за защтиту сппменика 
културе 

4000  
 
 
 
 
0 
 
 
 
4  
 
 
 
0 
 
 
0 

5000 
 
 
 
 

1000 
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2 
 

 
1 
 

Пбразлпжеое 
У пвпј пбласти један пд кљушних идентификпваних прпблема је неадекватнп стаое пбјеката 
културе, сппрта и пбразпваоа, те застарелпст распплпживе ппреме. Ппред тпга, у ппщтини не 
ппстпји институципнални и пквир јавних пплитика за младе. Опщтина је некада имала 
Канцеларију за младе, кпја је у међувремену укинута. Такпђе, културни и сппртски садржаји 
нису дпвпљнп усклађени са пптребама грађана. Према ппдацима КЦ Драинац, културне 
садржаје у ппщтини, кпје прганизује пва устанпва ппсети гпдищое 4000 грађана. Прпграм 
развпја сппрта у ппщтини не ппстпји. У ппщтини активнп ради 7 сппртских клубпва, али самп 4 
пмпгућују рекреативнп бављеое сппртпм младима. Јпщ један пд мапираних прпблема јесу и 
неискприщћени и препущтени зубу времена знашајни културнп-истпријски сппменици, кап щтп 
су: рпдна кућа песника Рада Драинца, Церпвашка впденица и палепнтплпщкп налазищте 
Пребреза. 

Мере за пствареое припритетнпг циља 2.3 

2.3.1 Мпдернизација устанпве културе: Културнпг центра ''Драинац'' и усклађиваое ппнуде 
културних садржаја са пптребама грађана и грађанки 
Културни Центар ''Драинац'' функципнище у прпстпру ппврщине 1500 м². У пквиру КЦ-а ппстпји 
мултифункципнална салa са 507 места, кпја се истпвременп кпристи и кап бипскппска и кап 
ппзприщна. Зграда КЦ-а је у лпщем стаоу и захтева рекпнструкцију.  
Мера ппдразумева следеће активнпсти: 
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- рекпнструкцију зграде Културнпг центра;  
- дигитализацију бипскппа, кпја укљушује набавку и инсталацију савремене аудип и 

визуелне ппреме;  
- псавремеоаваое културних садржаја и ппставки Културнпг центра; 
- унапређеое сарадое са другим устанпвама културе на лпкалнпм и наципналнпм 

нивпу; 
 
Пптребна средства: 50.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: дпминатнп екстернп и делпм интернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Република Србија, КЦ Драинац  
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

2.3.2 Мпдернизација Нарпдне библиптеке ''Рака Драинац'' и усклађиваое ппнуде културних 
садржаја са пптребама грађана и грађанки 
Библиптека функципнище у две прпстприје, на 102 м². Не ппседује щтампана, нити ЦД издаоа 
за слепе и слабпвиде. Ппседује самп један кпмпјутер кпји је на распплагаоу грађанима. 
Прпцес дигитализације није заппшет.  
Мера ппдразумева: 

- пбезбеђиваое нпвпг адекватнпг прпстпра за Нарпдну библиптеку, у кпме ће мпћи 
адекватнп да функципнищу сва пдељеоа библиптеке: дешје, пдељеое за пдрасле, 
завишајнп и пдељеое за пбраду; 

- креираое и реализацију нпвих садржаја у библиптеци намеоених младима и псталим 
грађанима; 

- унапређеое сарадое са другим библиптекама у Србији и другим устанпвама културе; 
 
Пптребна средства: 20.000.000,00 рсд 
Извпр финансираоа: дпминатнп екстернп и делпм интернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Република Србија, НБ ''Рака Драинац'' 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

2.3.3 Усппстављаое и спрпвпђеое лпкалне пмладинске пплитике    
Опщтина Блаце пд 2016. гпдине нема Канцеларију за младе. Дпсадащои Лпкални акципни 
план за младе је истекап. Да би се младима пбезбедили квалитетни услпви за развпј, 
унапређеое властитих капацитета и активнп ушещће у живпту заједнице, неппхпднп је 
планирати и спрпвести пдгпварајућу лпкалну пмладинску пплитику. Мера ппдразумева:  
- израду и усвајаое Лпкалнпг акципнпг плана за младе за наредни перипд пд 5 гпдина; 
- ппнпвнп псниваое Канцеларије за младе, кпја ће бити задужена за имплементацију 
Лпкалнпг акципнпг плана, и кпја ће заједнп са псталим субјектима у заједници креирати и 
спрпвпдити прпграме за младе; 
- развпј и имплементацију квалитетних кулутурних и едукативних прпграма за младе 
суграђане, у сарадои са Дирекцијпм за пмладину и сппрт, удружеоима, пбразпвним и свим 
устанпвама културе; 
 
Пптребна средства: 2.000.000,00 рсд гпдищое 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Удружеоа цивилнпг друщтва 
Рпк за реализацију: средои 3 дп 5 гпдина 

2.3.4 Дпнпщеое Прпграма развпја сппрта 
Стари Прпграм развпја сппрта је истекап. Опщтина издваја знашајна средства за развпј сппрта и 
сппртске клубпве, у прпсеку 8.1% у перипду 2015 - 2020.гпдине. У ппщтини функципнищу 
Сппртски центар Блаце и Сппртски савез. Сппртски центар ушествује у планираоу и развпју 
сппрта у ппщтини и прганизује сппртске манифестације. Сппртски савез свпјим делпваоем 



39 

 

дппринпси прпмпцији и развпју сппрта у ппщтини, крпз активнпсти усмерене на ппвећаое 
брпја грађана кпји се баве сппртпм и рекреацијпм. У ппщтини ппстпје сппртски клубпви 
регистрпвани за: фудбал, рукпмет, кпщарку, щах, тенис, карате, фитнес. Клубпви се претежнп 
баве прпфесипналним сппртпм, па млади у ппщтини немају дпвпљнп услпва за рекреативнп 
бављеое сппртпм. Прпгрампм развпја сппрта пптребнп је афирмисати младе у сппрту и 
рекреативнп бављеое сппртпм. Мера укљушује следеће активнпсти: 

- анализу стаоа у сппрту у ппщтини; 
- израду Прпграма развпја сппрта и усвајаое пд стране Скупщтине ппщтине; 
- планираое бучетских средстава на гпдищоем нивпу за оегпву реализацију; 

 
Пптребна средства:  нису пптребна средства за израду Прпграма развпја сппрта 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Сппртски савез, Сппртски центар Блаце 
Рпк за реализацију: кратки, дп 2 гпдине 

2.3.5 Ревитализација, адаптација и защтита културнп-истпријских сппменика  
На теритприји ппщтине Блаце ппстпји вище знашајних културних дпбара, пд ппсебне важнпсти 
за културу, истприју и уметнпст. Ова културна дпбра тренутнп су препущтена зубу времена, и 
неппхпднп је предузети пдгпварајуће мере оихпве защтите, какп би се на адекватан нашин 
сашувала пд даљег прппадаоа и ставила у функцију развпја културе теритприје и културнпг 
развпја заједнице. Мера ппдразумева: 

- рекпнструкцију и адаптацију рпдне куће Рада Драинца, једнпг пд најистакнутијих и 
најзнашајнијих српских песника; 

- стављаое ппд защтиту рпдне куће Рада Драинца, кап пбјекта пд културнп-истпријскпг 
знашаја за Србију; 

- рекпнструкцију и адаптацију „Церпвашке впденице“ - места страдаоа Кпсте 
Впјинпвића, впђе Тпплишкпг устанка;  

 
Пптребна средства: 10.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Центар за културу, Завпд за защтиту сппменика 
културе 
Рпк за реализацију: дуг, прекп 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР 4: ''Обезбедити инклузивнп и квалитетнп пбразпваое и прпмпвисати мпгућнпсти за 
целпживптнп учеое``, а нарпчитп  
ЦОР 4.7 ''Дп краја 2030 пбезбедити да сви ученици/це стекну знаоа и вештине пптребне да 
се унапреди пдрживи развпј, између псталпг и путем едукације за пдрживи развпј, пдрживе 
стилпве живпта, људска права, рпдну равнпправнпст, кап и за прпмпвисаое културе мира и 
ненасиља, припаднпсти глпбалнпј заједници и ппштпваоа културне разнпликпсти и 
дппринпса културе пдрживпм развпју ''. 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 26 – Образпваое и култура 
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Развпјни правац 3 – Привреда и екпнпмски развпј 

Припритетни циљ 3.1 
Ппвећана прпдуктивнпст 

ппљппривредне 

прпизвпдое и унапређеое 

развпја агрпиндустрије  

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

3.1.1 а) Брпј ппљппривредних 
газдинстава и б) брпј привредних 
друщтава,предузетника и 
ппљппривредних газдинстава кпји 
се баве прерадпм 
ппљппривредних прпизвпда 
 
3.1.2 Брпј прганских прпизвпђаша у 
ппщтини 
 
3.1.3 Брпј младих ппљппривредних 
прпизвпђаша 
 
3.1.4 Брпј ппљппривредних 
прпизвпђаша кпји су псавременили 
механизацију 

А)1845 
активних 
 
Б) 95 
 
 
 
12 
 
 
330 
 
 
 
720 

А) 2250 
активних 
 
Б) 150 

 
 
 

45 
 
 

450 
 
 

 
1100 

Пбразлпжеое 
Ппљппривреда је кљушна или једна пд кљушних привредних грана у Блацу. У ппщтини су 
регистрпвана 2042 ппљппривредна газдинства кпја пбрађују 6.847 hа. Од пвпг брпја активних 
је 1.845 ппљппривредних газдинстава (ПГ), кпја пбрађују 6.590 hа (извпр регистар ПГ на дан 
28.04.2021.). На теритприји ппщтине активнп је, према званишним ппдацима из 2021. гпдине, 
95 субјеката кпји се баве прерадпм ппљппривредних прпизвпда. Прпсешна велишина ппседа је 
изнад 3.4 hа, щтп је знашајнп маое у пднпсу на прпсек у РС, кпји изнпси 5.44 hа.  

Према ппследоем пппису пд укупне ппврщине теритприје 17.934 ha шини ппљппривреднп 
земљищте. Впћарствп је јакп развијенп, а међу најзаступљенијим впћарским културама, пп 
кпјима је Блаце преппзнатљивп, је щљива. Ппстпји интереспваое и пптенцијал за развпј 
прганске ппљппривреде. У 2021. у ппщтини је билп регистрпванп 12 прганских прпизвпђаша. 
Великп је интереспваое ппљппривредника за прпграм ппдстицаја, кпји ппщтина сваке гпдине 
планира и спрпвпди. Опщтина у бучету издваја гпдищое 4% - 5% бучета за ппљппривреду. 
Пптребе су веће, кап и мпгућнпсти за даљи развпј ппљппривреде и агрпиндустрије у ппщтини. 
Кап кљушни прпблеми преппзнати су: недпвпљни прерађивашки капацитети за прераду 
сирпвпг впћа и меса, а неппстпјаое прерађивашких капацитета за месп. Такпђе, пптенцијали за 
развпј прганске ппљппривреде нису искприщћени. Јпщ један прпблем је застарела 
механизација кпјпм распплажу ппљпривредни прпизвпђаши. Ппстпји интереспваое младих за 
бављеое ппљппривредпм и тај пптенцијал треба искпристити.  

Мере за пствареое припритетнпг циља 3.1 

3.1.1 Ппдрщка прпщиреоу ппстпјећих прерађивашких капацитета за прераду 
ппљппривредних сирпвина (впће, млекп, месп) 
Мера ппдразумева субвенципнисаое првпг степена прераде (замрзаваое и сущеое) у 
прерадним сектприма у прве 4 гпдине, а у наредне 3 гпдине субвенципнисаое финализације 
гптпвпг прпизвпда у пквиру Прпграма за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике кпји се 
спрпвпди сваке гпдине. Активнпсти предвиђене мерпм су: припрема и расписиваое гпдищоег 
кпнкурса за ппљппривреднике, избпр кприсника, дпдела субвенција и праћеое реализације 
субвенција. 
Пптребна средства: 4.000.000,00 рсд на гпдищоем нивпу 
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Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Кпмисија за ппдстицаое развпја ппљппривреде 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 

3.1.2 Ппдстицаое развпја прганске прпизвпдое  
Мера ппдразумева ппвећаое изнпса ппдстицаја за прганску прпизвпдоу крпз ппдрщку: а) 
стандардизацији и б) сертификацији прганских прпизвпда у циљу ппвећаоа брпја газдинстава 
кпји би се бавили прганскпм прпизвпдопм. Интереспваое за прганску прпизвпдоу ппстпји, 
кап и ппвпљни услпви на теритприји Блаце за бављеое прганскпм прпизпдопм. Према 
ппдацима из 2021. гпдини, у ппщтини је билп регистрпванп 12 прганских прпизвпђаша. 
Системпм субвенција, ппщтина ће стимулисати прелазак на прганску прпизвпдоу. Активнпсти 
предвиђене мерпм су: припрема и расписиваое гпдищоег кпнкурса за ппљппривреднике 
заинтереспване за прганску прпизвпдоу, избпр кприсника, дпдела субвенција и праћеое 
реализације субвенција. 
 
Пптребна средства: 1.000.000,00 рсд на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Кпмисија за ппдстицаое развпја ппљппривреде 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.1.3 Ппдрщка унапређеоу и псавремеоаваоу механизације 
Мера ппдразумева ппвећаое изнпса ппдстицаја за набавку савремене механизације у свим 
сектприма ппљппривреде у пквиру Прпграма за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике. У 
2021.гпдини 720 ппљппривредних прпизвпђаша је псавременилп свпју механизацију 
захваљујући ппдрщци ппщтине. Циљ је да се тај брпј из гпдине у гпдину увећава, какп би се 
унапредила прпдуктивнпст ппљппривреде на лпкалу. Активнпсти предвиђене мерпм су: 
припрема и расписиваое гпдищоег кпнкурса за ппљппривреднике, избпр кприсника, дпдела 
субвенција и праћеое реализације субвенција. 
 
Пптребна средства: 8.000.000,00 рсд на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Кпмисија за ппдстицаое развпја ппљппривреде 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.1.4 Ппдрщка младима за ппкретаое ппљппривредне прпизвпдое 
Мера ппдразумева ппвећаое изнпса ппдстицаја младим ппљппривредницима за ппкретаое 
ппљппривредне прпизвпдое у пквиру Прпграма за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике. 
Према ппщтинским ппдацима, ппљппривреднпм прпизвпдопм у Блацу бави се прекп 300 
младих. Циљ је да се пптенцијали за ппљппривреду максималнп искпристе и да се системпм 
ппдстицаја млади на теритприји ппщтине привуку да се баве ппљппривредпм. Активнпсти 
предвиђене мерпм су: припрема и расписиваое гпдищоег кпнкурса за ппљппривреднике, 
избпр кприсника, дпдела субвенција и праћеое реализације субвенција.  
 
Пптребна средства: 1.000.000,00 рсд на гпдищоем нивпу 
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Кпмисија за ппдстицаое развпја ппљппривреде 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР2: свет без глади 
ЦОР 2.3: дп краја 2030 удвпстручити ппљппривредну активнпсти и прихпде пд малих 
прпизвпђача хране и 2.4 – дп краја 2030 пбезбедити пдрживе системе за прпизвпдоу хране 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 11 – Ппљппривреда и рурални развпј 
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Припритетни циљ 3.2 
Унапређен амбијент за 
развпј сектпра малих и 
средоих предузећа и 
предузетника у Блацу 
 
 

Индикатпри Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

3.2.1 Брпј активних привредних 
друщтава на 1000 станпвника – 
пвп ми се шини дпста амбицип 
 
3.2.2 Брпј активних 
предузетнишких радои на 1000 
станпвника 
 
3.2.3 Стппа заппсленпсти 
 
3.2.4 Брпј незаппслених грађана у 
ппщтини 

10  
 
 
 
 
36.5 
 
 
40% 
 
1195 
 
 

15 
 
 
 
 
45 
 
 
45% 
 
850 

Пбразлпжеое 
Предузетнишка клима у ппщтини је исппд прпсека Републике. Укупан брпј привредних 
субјеката, према ппдацима Агенције за привредне регистре (АПР), кпји су тпкпм 2020. гпдине 
ппслпвали на теритприји oпщтине Блаце изнпси 482, пд шега су 104 привредна друщтва, а 378 
предузетници. Брпј активних привредних друщтава на 1000 станпвника изнпси 10 и знашајнп је 
маои у пднпсу на прпсек у РС (прпсек РС је 17 привредних друщтава на 1000 станпвника). Брпј 
предузетнишких радои на 1000 станпвника 36,5 щтп је малп исппд прпсека републике (прпсек 
РС је 39 предузетнишких радои је на 1000 станпвника).  
Укупан брпј заппслених на теритприји ппщтине изнпсип је 2.518 лица 2019. гпдине. Стппа 
заппсленпсти у ппщтини Блаце изнпси 40%, и исппд је прпсешне стппе заппсленпсти у Србији 
кпја изнпси 48%, а знашајнп исппд циљане вреднпсти у Стратегији Еврппа 2020. кпја изнпси 
мин. 75%. Према ппдацима АПР-а, укупан брпј незаппслених лица на крају 2021. гпдине 
изнпсип је 1.195. Највећи брпј незаппслених лица шини група квалификпваних радника и лица 
са средопм струшнпм спремпм, и тп 60%, щтп предтавља пптенцијал за привлашеое 
пптенцијалних инвеститпра и ппслпдаваца. 

Мере за пствареое припритетнпг циља 3.2 

3.2.1 Пбезбеђеое система ппдстицаја за нпве инвестиције у привреди 
Мера ппдразумева развпј и реализацију прпграма ппдстицаја и финансијских инструмената за 
привлашеое нпвих инвестиција у привреди, крпз ппкретаое нпве прпизвпдое и заппщљаваое 
најмаое 10 радника са евиденције НСЗ у Блацу. Ативнпсти предвиђене мерпм су: 
- развпј система ппдстицаја за нпве инвестиције у привреди; 
- прпмпција Блаца кап привлашне дестинације за ппслпдавце, уз ппдрщку Регипналне развпјне 
агенције Нищ и Привредне кпмпре Србије; 
- усппстављаое најмаое једне нпве прпизвпдое у Блацу, кпја ће уппслити најмаое 10 радника 
са евиденције НСЗ; 
 
Пптребна средства: 10.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), НСЗ, Регипнална развпјна агенција Нищ 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 
 

3.2.2 Израда Прпграма лпкалнпг екпнпмскпг развпја 
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Опщтина Блаце нема Прпграм лпкалнпг екпнпмскпг развпја, кпји представља пснпв за 
кпнтинуиран и пдржив лпкални екпнпмси развпј. Пптребнп је хитнп израдити средопрпшни 
Прпграм лпкалнпг екпнпмскпг развпја, са перипдпм важеоа 4-5 гпдине, кпји би садржап 
кпнкретне мере и предлпге за развпј и унапређеое лпкалнпг екпнпмскпг развпја и 
пснаживаое лпкалне привреде. Активнпсти предвиђене мерпм су: 
-анализа стаоа екпнпмије и привреде у ппщтини Блаце,уз ппдрщку Регипналне развпјне 
агенције Нищ; 
-израда Прпграма лпкалнпг екпнпмскпг развпја, уз ппдрщку Регипналне развпјне агенције 
Нищ, и усвајаое Прпграма пд стране Скупщтине ппщтине; 
-планираое бучетских средстава на гпдищоем нивпу за оегпву реализацију; 
 
Пптребна средства: 500.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС) 
Рпк за реализацију: кратки, дп 2 гпдине 

3.2.3 Пбезбеђиваое лпкација за инвеститпре са пптребнпм инфраструктурпм 
Мера ппдразумева пткуп и инфраструктурнп ппремаое најмаое једне пд 5 распплпживих 
лпкација за инвеститпре. Распплпживе лпкације су: Блаце-Стпшна пијаца, Блаце-Блашанка, 
Блаце-Фрутп 2, Пребреза-пбјекат 5.децембар и Блаце-Ппбеда. Тренутнп ниједна пд лпкација 
није у власнищтву ппщтине. Блаце-Стпшна пијаца и Блаце-Ппбеда су у државнпј свпјини, дпк су 
пстале три у приватнпј свпјини. Мера ппдразумева следеће активнпсти: 
- утврђиваое и анализу тржищне вреднпсти распплпживих лпкација; 
- избпр прве лпкације за пткуп и реализацију пткупа; 
- инфраструктурнп ппремаое лпкације; 
 
Пптребна средства: 50.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Република Србија 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.2.4 Пбезбеђеое ппдстицаја за заппщљаваое у сарадои са НСЗ 
У сарадои са НСЗ ппщтина ће планирати средства за развпј и реализацију прпграма 
финансијских ппдстицаја за заппщљаваое нпвих радника за МСП сектпр, крпз израду 
гпдищоег Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа. Овпм мерпм пмпгућава се ппслпдавцима 
финансијски ппдстицај за заппщљаваое теже заппщљивих лица са евиденције НСЗ. Мера 
ппдразумева следеће активнпсти:  
- припрему и расписиваое јавнпг ппзива; 
- избпр кприсника ппдстицаја; 
- дпделу средстава; 
- праћеое реализације мере; 
 
Пптребна средства:  20.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), НСЗ 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.2.5 Пбезбеђеое ппдстицаја за сампзаппщљаваое у сарадои са НСЗ 
У сарадои са НСЗ ппщтина ће планирати средства за развпј и реализацију прпграма 
финансијских ппдстицаја за сампзаппщљаваое, у виду пбезбеђиваоа бесппвратних средстава 
за ппкретаое сппственпг ппсла крпз псниваое предузетнишких радои и привредних друщтава. 
Ова мера реализује се на гпдищоем нивпу, крпз Лпкални акципни план заппщљаваоа. Мера 
ппдразумева следеће активнпсти:  
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- припрему и расписиваое јавнпг ппзива; 
- избпр кприсника ппдстицаја; 
- дпделу средстава; 
- праћеое реализације мере, 
 
Пптребна средства: 5.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп 
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), НСЗ 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.2.6 Унапређеое кпмпетенција радне снаге у складу са пптребама тржищта рада – пбуке за 
незаппслена лица крпз ЛАПЗ  
Мера ппдразумева развпј и реализацију прпграма стицаоа струшних знаоа - 
преквалификација и дпквалификација -  крпз пбуке на раднпм месту (пбуке за ппзнатпг 
ппслпдавца, пбуке за стицаое практишних знаоа), у складу са пптребама тржищта рада, 
пднпснп ппслпдаваца, за лица кпја траже ппсап, у сарадои са НСЗ. Ова мера реализује се на 
гпдищоем нивпу, крпз Лпкални акципни план заппщљаваоа. Мера ппдразумева следеће 
активнпсти:  
- идентификпваое пптреба ппслпдаваца за недпстајућпм раднпм снагпм и дефицитарним 
квалификацијама; 
- припрему и расписиваое јавнпг ппзива за ппслпдавце; 
- избпр ппслпдаваца кпд кпјих ће се пбуке реализпвати; 
- избпр и укљушиваое незаппслених лица на пбуке; 
- праћеое реализације мере; 
 
Пптребна средства: 3.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), НСЗ 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

Дппринпс Циљевима пдрживпг развпја (ЦОР) и Прегпварачким ппглављима ЕУ 
 
ЦОР 8:  Прпмпвисати кпнтинуиран, инклузиван и пдржив екпнпмски раст, пуну прпдуктивну 
заппсленпст и дпстпјанствен рад за све 
 
Дппринпс Прегпварачкпм ппглављу 20 – Предузетништвп и индустријска пплитика 

 

Припритетни циљ 3.3 
Унапређени услпви за 
развпј туризма у ппщтини 
Блаце 
 

Индикатпри  Ппшетнп 
стаое 

Жељенп 
стаое 

3.2.1 Смещтајни капацитети – 
брпј лежајева  
 
3.2.2 а) Брпј регистрпваних 
туриста и б) Брпј нпћеоа  
 
3.2.3 Брпј заппслених у 
угпститељству и туризму  
 
3.2.4 Брпј ппсетилаца кљушних 
манифестација  

 59 
 
 
а)293 
б)1241  
 
 
46 
 
Није 
праћенп 

120 
 
 
а) 900 
б) 3500 
 
 
60 
 
30.000 
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Пбразлпжеое 
Туризам у ппщтини Блаце је пптпунп неразвијен. Према ппдацима РЗС, у 2019. гпдини, у 
ппщтини Блаце није евидентиран туристишки прпмет. Са друге стране, према ппдацима са 
ппртала Е туриста, из извещтаја за ппщтину Блаце, у Блацу је у 2021. гпдини, регистрпванп 293-
пје туриста и 1241 нпћеое. У угпститељскпм сектпру заппсленп је свега 4 радника на 1000 
станпвника, пднпснп 46 укупнп. Смещтајна структура, такпђе није ппвпљна. На теритприји 
ппщтине је евидентиранп 6 пбјеката са укупнп 55 лежаја, пд шега самп један пбјекат је 
категприсан кап гарни хптел са 1* кпји распплаже са 18 лежаја. Лпкална сампуправа је 
категприсала 2 сепска туристишка дпмаћинства са укупнп 12 лежаја. На теритприји ппщтине 
ппслују и 3 некатегприсана пбјекта, 2 у фпрми кпнашищта и 1 пренпћищте са укупнп 29 лежаја. 
Опщтина гпдищое издваја пкп 5% лпкалнпг бучета за реализацију прпјеката из пбласти 
туризма. Туристишкe манифестацијe кпје ппщтина Блаце традиципналнп прганизује су: Дани 
щљиве, Top Wine Fest-прпмпција винскпг туризма-спрте Прпкупац, Драиншеви коижевни 
сусрети, Међунарпдни фестивал фплкпра. Кап пптенцијал и щанса за развпј туризма 
преппзнају се: палепнтплпщкп налазищте “Пребреза“, Блашкп језерп, развпј сепскпг туризма, 
те близина великпг туристишкпг центра Кппапник. Анализпм су идентификпвани следећи 
прпблеми кпји стпје на путу развпју туризма у Блацу: неразвијена путна и туристишка 
инфраструктура, неразвијен сепски туризам, недпвпљнп искприщћене и прпмпвисане 
традиципналне манифестације, а пре свега неппстпјаое Прпграма развпја туризма.  

Мере за пствареое припритетнпг циља 3.3 

3.3.1 Израда Прпграма за развпј туризма 
Предуслпв за развпј туризма, планираое и реализацију инвестиција у пвпј пбласти, јесте 
израда и усвајаое Прпграма за развпј туризма. У 2022. гпдини неппхпднп је израдити Прпграм 
развпја туризма, са перипдпм важеоа 2-3 гпдине, кпји би садржап кпнкретне мере и предлпге 
за развпј и унапређеое туристишке ппнуде, усклађен са важећпм стратегијпм развпја туризма 
РС. Активнпсти предвиђене мерпм су: 
- детаљна анализа мпгућнпсти за развпј туризма у ппщтини Блаце, уз ппдрщку Регипналне 
развпјне агенције Нищ; 
- израда Прпграма за развпј туризма, уз ппдрщку Регипналне развпјне агенције Нищ, и 
усвајаое Прпграма пд стране Скупщтине ппщтине; 
- планираое бучетских средстава на гпдищоем нивпу за оегпву реализацију; 
 
Пптребна средства: 500.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС)  
Рпк за реализацију: кратки, дп 2 гпдине 

3.3.2 Изградоа туристишке инфраструктуре на кљушним лпкалитетима са пптенцијалпм за 
развпј туризма 
Овим Планпм развпја предвиђа се изградоа релевантне туристишке инфраструктуре на три 
лпкалитета, кпја имају пптенцијал за развпј туризма у ппщтини. Тп су Блашкп језерп,  
палепнтплпщкп налазищте Пребреза и акумулација Ппппва. Да би пви лпкалитети мпгли да 
привуку ппсетипце и туристе, и да би кап такви представљали туристишку ппнуду Блаца, 
пптребнп је ппремити их пдгпварајућпм туристишкпм инфраструктурпм, и тп: пбјектима за 
инфпрмисаое, пбјектима за предах, рекреацију, едукацију и забаву туриста. 
 
Пптребна средства: 20.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС) и Република Србија 
Рпк за реализацију: дуги, прекп 5 гпдина 
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3.3.3 Унапређеое и прпмпција ппстпјећих традиципналних манифестација  
Развпј и реализација прпграма прпмпције и ппдизаое квалитета ппстпјећих традиципналних 
манифестација у циљу унапређеоа туристишке ппнуде. Традиципналне манифестације, кпје се 
прганизују у Блацу су: Дани щљиве, Top Wine Fest-прпмпција винскпг туризма-дпмаће спрте 
Прпкупац, Међунарпдни фестивал фплклпра, Драиншеви коижевни сусрети, Ликпвна кплпнија, 
лпвашка манифестација Вуку у ппхпде. Да би пве манифестације ппстале видљивије и 
преппзнатљивије на наципналнпм нивпу, и тиме привукле већи брпј ппсетилаца и туриста, 
неппхпднп је планирати и инвестирати средства у оихпву прпмпцију. Прпмпцији ће 
претхпдити:  
- анализа пптенцијала ппстпјећих манифестација за привлашеое туриста и избпр пних у шији 
даљи развпј и прпмпцију ће се улагати средства; 
- унапређеое квалитета и садржаја изабраних манифестација; 
Прпмпција манифестација биће реализпвана на регипналнпм и наципналнпм нивпу, крпз:  
- представљаое на сајмпвима туризма; 
- прпмпцију путем интернета и друщтвених мрежа;  
- прпмпцију на наципналним медијима; 
 
Пптребна средства: 5.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп и екстернп  
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Туристишка прганизација Србије 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

3.3.4 Развпј сепскпг туризма 
На теритприји ппщтине категприсана су 2 сепска дпмаћинства, збпг шега је неппхпднп 
усппстављаое прпграма ппдстицаја. Ова мера ће се реализпвати прекп прпграма ппдстицаја и 
пратећих финансијских инструмената за инвестиције у туризму на теритприји ппщтине. 
Прпцена да је неппхпднп ппдржати 15 сепских дпмаћинстава, шиме ће се ппвећати и брпј 
смещтајних капацитета на теритприји ппщтине. Mера ппдразумева следеће активнпсти: 

- припрему прпграма ппдстицаја; 
- расписиваое и прпмпцију Јавнпг ппзива за сепска дпмаћинства;  
- дпделу финансијских ппдстицаја; 
- едукацију сепских дпмаћинстава и струшну ппдрщку за бављеое сепским туризмпм; 
- праћеое имплементације ппдрщке; 

 
Пптребна средства: 3.000.000,00 рсд  
Извпр финансираоа: интернп   
Пдгпвпрна страна: Лпкална сампуправа (ЛС), Министарствп тргпвине, туризма и 
телекпмуникација 
Рпк за реализацију: средои, 3 - 5 гпдина 

Дппринпс циљевима пдрживпг развпја 
 
ЦОР 8 Прпмпвисати кпнтинуиран, инклузиван и пдржив екпнпмски раст, пуну прпдуктивну 
заппсленпст и дпстпјанствен рад за све 
ЦОР 8.9 – дп 2030 развити и имплементирати пплитике кпје прпмпвишу туризам кпји 
ствара радна места и прпмпвише лпкалну културу и прпизвпде 
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6 Оквир за спровођење, праћење спровођења, 
извештавање и вредновање плана развоја 
За пптребе спрпвпђеоа Плана развпја, ппщтина ће усппставити пдгпварајући институципнални 
пквир, кпји ппдразумева праћеое спрпвпђеоа, извещтаваое и вреднпваое ппстигнутих 
ушинака. 

Институципнални пквир за спрпвпђеое и праћеое спрпвпђеоа ппдразумеваа два нивпа 
структуре: 

- Кппрдинаципнп телп, на шелу са кппрдинатпрпм и  

- Нпсипце мера, какп је дефинисанп Планпм развпја  

Кппрдинаципнп/управљашкп телп управља прпцеспм спрпвпђеоа, прати напредак на пснпву 
дпстављених извещтаја, пдлушује п предлпзима за рещаваое устанпвљених прпблема у 
спрпвпђеоу Плана, пп предлпгу дпнпси кпрективне мере у слушају да је пствариваое мера 
или циљева угрпженп, или предлаже евентуалне ревизије Плана и устанпвљаваое нпвих 
циљева и мера.  

Састав Кппрдинаципнпг тела шиниће дпнпсипци пдлука унутар Опщтине (виспки 
функципнери ппщтине и рукпвпдипци нпсилаца мера) кпји ће пбезбедити управљашку 
ппдрщку за спрпвпђеое Плана и ефикаснп рещавати прпблеме, а ппсебнп пне кпје се пднпсе 
на сарадоу разлишитих институција/јединица/нпсилаца мера и активнпсти. У тпм смислу 
улпгу Кппрдинаципнпг тела имаће Опщтинскп веће у прпщиренпм саставу. Ппјединици у 
пквиру Кппрдинаципнпг тела дпбиће задужеоа и пдгпвпрнпсти за имплементацију и 
праћеое ппјединашних праваца развпја и такп давати ппдрщку лпкалнпј администрацији кпја 
ће кпнкретнп бити пдгпвпрна за спрпвпђеое на нивпу циљева и мера.  Они ће ппсебнп имати 
важну улпгу у ппдрщци ппјединим нпсипцима мера када је у питаоу прпцес бучетираоа а 
ппгптпвп аплицираоу за екстерне извпре финансираоа пд шијег прибављаоа спрпвпђеое 
мнпгих пд нјаважнијих мера зависи. 

Одељеое за Лпкални екпнпмски развпј, кап прганизаципна јединица, дпбиће улпгу 
Кппрдинатпра. ЛЕР ће, кап Кппрдинатпр, бити задужен да пдржава кпнстантну кпмуникацију 
са јединицама/прганизацијама кпје су нпсипци мера и активнпсти, да пд оих прибавља 
извещтаје и инфпрмације п спрпвпђеоу мера и активнпсти, дискутује п пствареним 
резултатима и идентификпваним прпблемима, израђује преппруке за рещаваое 
устанпвљених прпблема у спрпвпђеоу мера, прпверава да ли су средопрпшни планпви 
институција усаглащени са мерама и циљевима у Плану развпја, извещтава Кппрдинаципнп 
телп п напретку, припрема материјале и пбавља административнп-технишке ппслпве за 
Кппрдинаципнп телп. 

Нпсипце мера и активнпсти шине прганизаципни делпви управе и други актери ппд шију 
надлежнпст пптпадају активнпсти у вези са мерама дефинисаним у Плану развпја, службе 
ппщтине, ЈКП, Развпјна агенција, устанпве и/или прганизације шији је псниваш ппщтина. 
Нпсипци мера и активнпсти имају пдгпвпрнпст да у свпје планпве рада (и финансијске 
планпве) уврсте утврђене мере и активнпсти за шије спрпвпђеое су пдгпвпрни, да их 
спрпвпде, извещтавају Кппрдинаципнп телп п резултатима спрпвпђеоа тих мера и 
активнпсти, утврде евентуалне прпблеме у спрпвпђеоу мера и предлпже ппције за 
рещаваое тих прпблема.  
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6.1 Спрпвпђеое плана развпја ЈЛС 

План развпја реализпваће се крпз прпцес планираоа, израде, дпнпщеоа и спрпвпђеоа 
дпкумената јавних пплитика, псталих планских дпкумената, и тп: средопрпшних планпва и 
финансијских планпва ЈЛС и прпписа кпји се дпнпсе у складу са закпнпм и статутпм ЈЛС. 

Првенственп План развпја биће ппераципнализпван крпз израду и дпнпщеое средопрпшнпг 
плана ппщтине. Приликпм израде средопрпшних планпва, ппщтина ће се рукпвпдити 
правилима прпписаним Закпнпм п планскпм систему и Уредбпм п метпдплпгији за израду 
средопрпшних планпва и пбрасцима садржаним у пвпј уредби.  

6.2 Праћеое спрпвпђеоа плана развпја ЈЛС 

Праћеоем спрпвпђеоа Плана развпја биће утврђенп: 

- Да ли се мере и припритетни циљеви пстварују пп плану и ефикаснп; 

- Кпји ризици се јављају или пшекују у пствареоу ушинака Плана развпја ЈЛС; 

- Кпје пдлуке треба дпнети у слушају пдступаоа пд планиранпг, кап и 

- Да ли су планирани и пстварени ушинци и даље релевантни за пствариваое визије. 

Праћеое (мпнитпринг) реализације мера дефинисаних Планпм развпја је систем прикупљаоа 
и пбраде ппдатака у вези са реализацијпм мера. Сврха прикупљаоа и пбраде ппдатака је 
уппређиваое ппстигнутих резултата у пквиру сваке пд мера, у пднпсу на планиране. 

Праћеое ће се врщити кпнтинуиранп, а за тп ће се кпристити дефинисани пбрасци и базе 
ппдатака кпје је пптребнп ажурирати у складу са дпступним ппдацима званишне статистике 
(секундарни ппдаци). Ппред секундарних ппдатака из званишне статистике, прикупљаће се и 
примарни ппдаци, а пдгпвпрнпст за наведену активнпст имају рукпвпдипци пдељеоа, у складу 
са надлежнпстима за кпнкретне ппдатке.  

Ппсебнп ће се впдити рашуна п јаснпм дефинисаоу улпга и пдгпвпрнпсти у делу прикупљаоа 
ппдатака, где ће пвај ппсап бити дефинисан кап системска активнпст, а не кап једнпкратни 
задатак. 

6.3 Вреднпваое ппстигнутих учинака плана развпја ЈЛС 

Вреднпваое ушиника Плана развпја спрпвпдиће се перипдишнп, на нашин да се прикупљени 
ппдаци и инфпрмације дпбијени тпкпм спрпвпђеоа плана, анализирају и уппређују. 
Вреднпваое се спрпвпди ради: 1. Оцене релевантнпсти, ефикаснпсти, ефективнпсти и 
пдрживпсти мера садржаних у плану развпја ЈЛС, 2. Утврђиваоа степена прпмене насталпг 
спрпвпђеоем мера из Плана и степена дпстизаоа приптитетних циљева, а све у циљу 
преиспитиваоа и унапређеоа Плана развпја ЈЛС, пднпснп утврђиваоа пптребе за оегпвпм 
ревизијпм и бпљим планираоем. Ова врста анализе представља заправп накнадну (ex-post) 
анализу ефеката Плана развпја ЈЛС. 

Ппдатке и инфпрмације за пптребе вреднпваоа дпстављаће пргани и прганизације 
пдгпвпрни за спрпвпђеое мера из Плана развпја, пдељеоу Лпкалнпг екпнпмскпг развпја, кап 
Кппрдинатпру спрпвпђеоа, праћеоа и вреднпваоа ушинака Плана развпја. Такпђе, 
кпристиће се у анализама и други ппдаци и инфпрмације, прибављени из псталих извпра, 
кпји мпгу бити пд кпристи за бпљу прпцену ушинака Плана.  
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6.4 Извештаваое п спрпвпђеоу и ппстигнутим учинцима Плана развпја ЈЛС 

У складу са Закпнпм п планскпм систему, Опщтина има пбавезу израде следећих извещтаја у 
вези са Планпм развпја: 

- Извещтај п спрпвпђеоу средопрпшнпг плана кпји је истпвременп и извещтај п 
спрпвпђеоу Плана развпја ЈЛС – на гпдищоем нивпу;  

Овај извещтај представља реални приказ спрпвпђеоа плана развпја у претхпднпј 
календарскпј гпдини.  

- Извещтај п ппстигнутим ушинцима Плана развпја ЈЛС – на трпгпдищоем нивпу. 

Овај извещтај представља са друге стране реални приказ ушинака плана, кпји су ппстигнути 
тпкпм спрпвпђеоа предвиђених мера у трпгпдищоем перипду кпји је прптекап. 

За прикупљаое инфпрмација п реализацији плана на гпдищоем нивпу и припрему нацрта 
гпдищоег извещтаја п спрпвпђеоу плана биће задуженп Одељеое Лпкалнпг екпнпмскпг 
развпја ппщтине. Нацрт гпдищоег извещтаја п спрпвпђеоу упућује се упућује Опщтинскпм 
већу на усвајаое.  

Истекпм сваке треће календарске гпдине пд дпнпщеоа, Опщтинскп веће биће пдгпвпрнп да 
утврди предлпг извещтаја п ушинцима спрпвпђеоа Плана развпја ЈЛС, кпји затим ппднпси на 
усвајаое Скупщтини ппщтине, најкасније у рпку пд щест месеци пд истека тпг рпка. 

Извещтаји п спрпвпђеоу Плана развпја и извещтаји п ушинцима Плана биће пбјављивани на 
званишнпм интернет сајту ппщтине, најкасније 15 дана пд дана усвајаоа. 

Од мпмента, када, у складу са Закпнпм буде усппстављен Јединствени инфпрмаципни систем 
за планираое, праћеое спрпвпђеоа, кппрдинацију јавних пплитика и извещтаваое (ЈИС), 
ппщтина ће бити у пбавези да наведене извещтаје унпси у пвај систем.  

6.5 Ревизија плана развпја ЈЛС 

Укпликп се накпн усвајаоа извещтаја п ушинцима утврди пптреба за ревизијпм Плана, истпј ће 
се приступити у складу са прпцедурама кпје прпписује Закпн п планскпм систему. Према 
Закпну, Опщтинскп веће иницира ревизију ппстпјећег Плана развпја, уз детаљнп пбразлпжеое 
разлпга за ревизију. Одлуку кпјпм се ппкреће ревизија ппстпјећег Плана, дпнпси Скупщтина 
ппщтине, а тпк ппступка за ревизију реализује се пп прпцедури кпја је прпписана и за усвајаое 
Плана развпја ЈЛС.   
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7 Анекси 

7.1 Фпрум Партнера и тематске радне групе – ушесници кпнсултативнпг прпцеса тпкпм израде 
Плана развпја 

7.2 СВОТ анализа 

7.3 Спцип-екпнпмске анализе 

7.3.1 Екпнпмска и развпјна пплитика Блаце 

7.3.2 Култура, сппрт и пмладинска пплитика 

7.3.3 Образпваое 

7.3.4 Ппљппривреда 

7.3.5 Сапбраћај и кпмуникације 

7.3.6 Спцијална и здравствена защтита 

7.3.7 Инфраструктура 

7.3.8 Защтита живптне средине 

 

 

 

 


