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1. Увод 
 
 
 
Поштовани суграђани,  

 
Пред Вама је програмски документ општине Црна Трава «Стратешки план општине Црна 

Трава» којим су одређени основни правци развоја наше општине у наредних пет година. Рађен је 
у партнерству са УНДП у оквиру спровођења програма „Опоравка и развоја општина“ МИР2 у 
периоду фебруар-октобар 2006. 

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

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

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

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

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

инфраструктуре и услуга, 
2. Јачање локалног економског развоја ослањањем на сопствене потенцијале, 
3. Задржавање и привлачење младих, креативних стручних кадрова,  
4. Афирмисање општине као еколошке оазе 

 
Свеобухватна, координисана и правовремена имплементација ових стратешких циљева 

биће приоритет свих нас.  
Стога позивамо све Црнотравце како оне који живе на теритиорији општине тако и оне 

који свој печалбарски хлеб зарађују широм Србије да удружимо снаге и нашу Црну Траву 
учинимо бољом и лепшом на понос прецима  и радост потомцима. 
 
 
 

Председник општине Црна Трава 
 

Славољуб Благојевић 
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2. Методологија 
 

Стратегија развоја општине Црна Трава усклађена је са више домаћих и међународних 
докумената као што су :  

 
• Концепт економског развоја општине Црна Трава 2006.-2010. 
• Национална стратегија привредног развоја Србије 
• Стратегија за смањење сиромаштва у Србији 
• Миленијумски циљеви Уједињених нација 
• Локална Агенда 21  

 
Кораци у изради ове стратегије су били :  

1. Организовање ( доношење одлуке о изради стратегије, формирање радне-главне 
групе и избор координатора) 

2. Снимање ситуације, прикупљање података и информација, кроз вишемесечно 
ангажовање људи на терену 

3. Идентификација најважнијих питања и дефинисање визије и мисије општине Црна 
Трава 

4. Анализа прикупљених података и информација употребом модерних алата 
(SWOT,STEP); анализа предности и слабости општине, као и спољних позитивних и 
негативних утицај на развој Црне Траве (шансе и претње) 

5. Развој генералних  стратешких циљева, приоритета и детаљних циљева, као и 
акционих планова 

6. Јавна расправа 
 
Цео овај процес трајао је нешто више од 8 месеци, а у том периоду одржано је десетак 

састанака, радионица и консултација. У периоду израде стретегије упућивани су јавни позиви 
свим члановима заједнице  да се укључе у процес.  

Након усвајања стратегије уследиће имплементација стратешког плана, као и његово 
праћење и ажурирање, јер стратегија развоја је „жив“ документ и може се делимично мењати у 
складу са кретањима у друштву и остваривањем појединих циљева. То неће бити корените и 
суштинске промене, али флексибилност према евентуално новим околностима мора постојати. У 
складу са тим стратегија ће бити ревидирана на годишњем нивоу, када ће се и процењивати 
успешност имплементације, као и усклађеност буџета и акција општине са смерницама датим у 
овом документу.  
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3. Профил општине Црна Трава 

 
3.1.     Основни подаци 
Општина Црна Трава се налази на југоистоку Србије у горњем и средњем делу слива реке 

Власине на удаљености 66 км од Лесковца као седишта Јабланичког округа. Суседне општине су 
јој Бабушница, Власотинце, Лесковац, Владичин Хан и Сурдулица. 
  Географски положај је чини саобраћајно изолованом у односу на главне саобраћајне 
коридоре. Једина важнија комуникација је друмска веза (пут Р–122) са Лесковцем преко 
Власотинца и Владичиним Ханом преко Сурдулице са којим се повезује са аутопутем Београд – 
Скопље (Е-75).  

Обухвата територију од 312 км2 на којој према попису из 2002. године живи 2.563 
становника у 25 насеља. Према густини насељености спада у групу најређе насељених општина у 
Србији (8,2 становникa на 1 км2).  Насеља су уситњена, расута и збијеног типа. Половина насеља 
има мање од 200 становника. Највеће сеоска насеља су Градска (337), Преслап (251), Дарковце 
(205), Криви Дел (198) и Златанце (158). Интезитет исељавања и смањење становника сеоских 
насеља (који чине преко 2/3 укупног становништва) је врло изражен и могуће је у блиској 
будућности очекивати гашења читавих насеља, поготово у пограничном појасу.  

Околина Црне Траве је насељена врло рано. Постоје подаци о илирским племенима из V 
века п.н.е., а највише остатака је из доба Римњана који су владали овим подручјем од II века п.н.е 
па све до краја XII века. Староседеоци овог подручја су изумрли не остављајући дубљег трага. 
Највеће насељавање становништва десило се покрај XII века кад су га населиле избеглице с 
Косова, Рашке, Метохије, Копаоника и Македоније. Овај крај је робовао под Турцима све до 
ослобођења 1878. Од ослобођења од Турака па до Другог светског рата, територија општине се 
није битно мењала. 1923. Црна Трава је проглашена варошицом.   

Црна Трава је планинска општина. Доминира планински рељеф кога сачињава широка 
планинска област оивичена Грделичком клисуром, долином Јужне Мораве, обронцима Суве 
Планине, границом са суседном Бугарском, планином Вардеником и Власинским језером. У 
рељефу се истиче развијена мрежа речних  долина у горњем току реке Власине. 

Надморска висина средишта општине је 896м (мин 346м / маx 1721м). Просечна 
максимална температура износи 160 Ц, а просечна минимална 20 Ц. Зиме су хладне и дуге, а лета 
кратка са максималном температуром до 320Ц. То климу чини планинском, која само у нижим 
пределима има субпланински карактер. Годишње падавине су у просеку око 800мм/м2. 

 

3. 2.   Становништво 
 Основна демографска карактеристика становништва општине Црна Трава је убрзано 
демографско пражњење и миграциони процеси на подручју целе теритирије, како сеоских 
насеља, тако и седишта општине. Тај тренд илуструје чињеница да је у пероду од 1948 до 
2002.године број становника смањен 5,3 пута (табела 1. и 2.). 

Табела 1. Становништво општине Црна Трава у односу на Јабланички округ 

  Становништво, укупно Пораст или пад броја становника,1991-2002 
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1991  

 

2002 

 

укупно 

 

просечно 
годишње 

просечно 
годишње на 

1000 
становника 

Јабланички округ  
      Бојник  

      Власотинце  
      Лебане  
      Лесковац  

      Медвеђа  

      Црна Трава  

251301 
14341 

34029 
26722 

159478 

12953 

3778

240923 
13118 

33312 
24918 

156252 

10760 

2563

-10378 
-1223 

-717 
-1804 
-3226 

-2193 

-1215

-943 
-111 

-65 
-164 
-293 

-199 

-111 

-3,8 
-8,1 

-1,9 
-6,4 
-1,9 

-16,8 

-34,8

 
Табела 2. Структура становништва по насељима 

Становништво 

Р/Б Насеље– катастарска 
општина 

Површина 
у км2 

мушко женско укупно 

Број 
становника 

на км2 

1 Бајинци 8,05 13 10 23 2,86 

2 Банковци 8,38 31 36 67 8,00 

3 Добро Поље 23,28 32 35 67 2,88 

4 Горње Гаре 10,81 41 39 80 7,40 

5 Градска 19,78 180 157 337 17,03 

6 Дарковце 23,61 99 106 205 8,68 

7 Јабуковик 15,18 68 69 137 9,02 

8 Клана 38,29 74 73 147 3,84 

9 Криви Дел 12,45 93 105 198 15,90 

10 Млачиште 15,86 10 19 29 1,83 

11 Острозуб 8,26 - 1 1 - 

12 Павличине 5,97 20 20 40 6,70 

13 Преслап 23,20 120 131 251 10,.82 

14 Рајчетине 5,02 16 17 33 6,57 

15 Рупље 8,60 3 3 6 0,70 

16 Црна Трава 60,42 405 402 807 13,35 

 СВЕГА 312 1260 1303 2563 8,21

 
  Сходно томе смањује се и број домаћинстава. У односу на 1991.годину забележен је пад 

од 20%. Наталитет (број новорођених на хиљаду становника) у 2002. години је износио свега 5,2 
(табела 3.). 

Табела 3. Фактори развоја становништва 

 Попис 1991 Попис 2002 

Годишњи наталитет (број новорођених на 
1000 становника) 6,10 5,20 
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Годишња смртност (број умрлих на 1000 
становника) 29,8 28,50 

Број становника на раду у иностранству ..... ... 

Број избеглих лица  .... 24 

Број интерно расељених лица ... 11 

         Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 

 
На територији општине тренутно живи 7 лица са статусом расељеног лица.  
Просечна величина и број домаћинстава дати су у табели 4. 

 
Табела 4. 

Број домаћинстава 
Просечна величина 

домаћинстава  

Попис 1991 Попис 2002 Попис 1991 Попис 2002 

Урбана 380 227 2,40 2,50

Сеоска 1.066 927 2,70 2,15

       
Старосна структура становиштва је такође неповољна јер око 45% укупне популације 

чине старији од 60 година (табела 5.). 
Табела 5. Старосна структура 

БРОЈ  СТАНОВНИКА ПРОЦЕНАТ 
 

Попис 1991 Попис 2002 Попис 1991 Попис 2002 

0-7  година 204 127 5,4 5,0

7-18 година 347 199 9,2 7,8

18-60 година 2.039 1,088 53,8 42,5

Преко 60 година 1.199 1149 31,6 44,7

       
Учешће жена у фертилној доби у укупном броју становника је доста мали и износи свега 

14,28%. Полна структура становништва дата је у  Прилогу (табела 5а.). 
Радно-активно становништво учествује са око 50% у укупном контигенту становништва са 

тенденцијом даљег опадања. Свега 8% становиштва се бави пољопривредом, 9% становника 
остварује приходе у привреди, а 21% у ванпривреди. Квалификациона структура запослених је 
неповољна. 

И образовна и квалификациона структура становништва су неповољне (табела 6.) 
Табела 6. Структура по стручној спреми 

 
Укупан број 
запослених 

Запослени у 
привреди 

Запослени ван 
привреде 

Укупан број 
незапослених 

У К У П Н О 1991 2002 1991 2002 1991 2002 1991 2002 



                                                                                                                       Стратешки план општине 
Црна Трава

                                                                                                                                   Страна 6  
 

 

Основно 
образовање 234 ... 194 ... 40 .. .. 98

Средње III степен 101 ... 89 ... 12 ... ... 37

Средње IV 
степен 216 ... 102 ... 114 ... ... 100

Више 
образовање 82 ... 20 ... 62 ... ... 4

Високо 
образовање 47 ... 11 ... 36 .... ... 5

 
Број неписмених је изнад републичког просека, а пропорционално велики број 

становника има само основно образовање. Број становника са вишом и високом стручном 
спремом је недовољан. Већина показатеља економске структуре становништва је испод 
републичког просека. 

 

3.3. Запошљавање 
У 2005. години на евиденцији Националне службе за запошљавање евидентирано је 

укупно 287 незапослених лица(Прилог, табела 7.). 
Графикон 1. 
Структура незапослених лица према степену стручне спреме у општини Црна Трава  
 

116; 40%

2; 1%45; 16%

113; 39%

1; 0%

5; 2%

5; 2%

NK PK
KV SSS

VK VSS
VS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према подацима РЗС из 2002, у општини Црна Трава било је 1487 запослених, што чини 
58% укупног становништва општине. По овом показатељу, општина се налази на 3. месту у Србији 
по запошљености, што је далеко од реалног стања. 

 

 3.4. Социјална питања 
Услед економске неразвијености и погоршања свих виталних карактеристика 

становништва знатан број лица (298) прима разне облике социјалне помоћи. Кретање броја 
корисника социјалне помоћи по годинама и обележју старости дато је у Прилогу, табеле 8. и 9. 

У табели 10. Прилога је приказано кретање броја корисника основних облика социјалне и 
породично правне заштите. 
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Општина Црна Трава је је у 2005. години преко Центра за социјални рад за социјалну и 
породичну заштиту из своје надлежности издвојила укупно 824.804,00 динара, а од тога за 203 
корисника једнократну новчану накнаду , а за 17 корисника помоћ у натури (Прилог, табела 11.). У 
2005. години су усељена и 2 објекта „социјалног становања у заштићеним условима“ којим је 
обухваћено 21 лице из категорије избеглих и расељених лица, као и домицилно становништво 
које је живело у веома тешким условима. 

 
3.5. Инфраструктура и животна средина 
3.5.1.  Природни ресурси 

 У најзначајније природне ресурсе општине Црна Трава спадају пољопривредно 
земљиште, шуме, водени потенцијал и минералне сировине. Највећи део територије општине је 
покривен киселим, смеђим и подзоластим земљиштем.  Преко 40% територије су ливаде и 
пашањаци који спадају у најбоља пашњачка подручја у Србији са стабилним биљним покривачем 
и уравњеном конфигурацијиом високих планинских предела. Погодни су за сенокосе и 
приступачни са бројних праваца.  
 Преко 15.000ха чини пољопривредно земљиште, од чега су 1.783ха оранице и баште, 347 
ха воћњаци, а остатак (преко 13.000 ха) чине природни пашњаци (табела 12.). 
 

 
 
 

Табела 12. Структура површине земљишта 

Површина у ха 

Приватна 
својина 

Друштвена 
својина 

Укупно 
Ред. 
број СТРУКТУРА ПОВРШИНЕ 

ф % ф % ф % 

1. Оранице и баште 1.645 92,3 138 7,7 1.783 100 

2. Воћнаци и виногради 331 95,4 16 4,6 347 100 

3. Ливаде 6.399 83,5 1.263 16,5 7.662 100 

4. Свега обр. површине 8.375 85,5 1.417 14,5 9.792 100

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

6. Свега пољ. површине 9.984 63,7 5.683 36,3 15.667 100

7. Шуме и засади 5.762 39,3 8.889 60,7 14.651 100 

8. Неплодно земљиште 180 22,9 607 77,1 787 100 

9. Укупне површине 15.926 51,2 15.179 48,8 31.105 100

 
Шумско земљиште обухвата око 47% територије општине (14.651 ха). Од тога у државном 

власништву се налази око 60%, а 40% је у приватном власништву. У дрвној маси доминира буква 
(98%). Укупна дрвна маса шума у државној својини износи преко 1.200.000 м3 а годишњи прираст 
се процењује на око 30.000 м3 .  

Воденопропусна подлога је утицала на формирање веома густе речне мреже, са изузетно 
чистом и квалитетном водом. Најзначајнији водоток је река Власина са притокама Чемерницом, 
Преслапском, Каланском и Градском реком. Кроз територију општине протичу још и 
Тегошничанска и Рупљанска река. 
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На територији општине су регистрована лежишта металичних (олово, цинк, сребро, злато) 
и неметаличних сировина (кварц и метадијабаза).  Нека од тих лежишта су значајна и 
перспективна за експлоатацију. За већину је урађено истраживање квалитета и количине рудног 
богатства.  

Подручје општине богато је лековитим биљем, дивљим воћем и шумским плодовима. 
Годишње се откупи око 50 вагона боровнице, 10 вагона гљива, и око 100 тона сувог лековитог 
биља. Подручје је богато и разноврсном дивљачи. Постоје три ловишта са уређеном ловно 
привредном основом. 

 
3.5.2. Путна инфраструктура 
Подручје општине Црна Трава је веома лоше саобраћајно повезано са окружењем. Треба 

истаћи да на подручју општине не постоји ни један километар магистралног пута. Само је један 
регионални путни правац у целини асфалтиран (Лесковац – Власотинце – Црна Трава – Власинско 
језеро – Сурдулица – Владичин Хан), мада је и код овог правца коловоз у лошем стању.  Остала 
два регионална путна правца (Црна Трава – Предајене и Састав Река – Стрезимировци) су само 
делимично асфалтирани. Путни правац према Предајану је и најкраћа веза са железницом и 
аутопутем, али је само 7км пута асфалтирано (од 27км).  

На територији општине има 19 локалних путева укупне дужине 100,5 км, од којих је само 3 
км асфалтирано. Већина ових путева пружа се кроз неповољан терен са нагибима и до 20%. 1/3 
локалних путева је са шљунчаном подлогом, остало чине локални путеви са земљаном подлогом. 

Преглед путне инфраструктуре у општини Црна Трава приказан је у Прилогу, табела 13. 

 

 

3.5.3. Комунална инфраструктура и заштита животне средине 

На подручју општине постоји само једно јавно комунално предузеће које се бави 
водоснабдевањем, отклањањем и управљањем чврстим отпадом, одржавањем јавних површина 
и одржавањем јавне пијаце. Предузеће располаже застарелом механизацијом, има проблема у 
наплати потраживања и послује на граници рентабилитета. Таква ситуација у предузећу има 
негативне последице за кориснике, јер се пружају услуге испод дозвољеног квалитета. 

Јавним водоводом је покривено 85% становника седишта општине. Укупна дужина 
градске водоводне мреже је 2,62 км. Укупан број прикључака је 180, што је за 9 мање него пре 10 
година. Због дотрајалости водоводне инфраструктуре, губици воде су велики. Сеоско 
становништво се снабдева водом из локалних извора преко сопствених индивидуалних 
водосистема (Прилог, табеле 14. и 15.).  

На канализациону мрежу је прикључено око 75% корисника у седишту општине (164 
прикључка). Отпадне воде се директно изливају у реку Власину без пречишћавања. Атмосферска 
канализациона мрежа не постоји. 

Чврст отпад се свакодневно сакупља само у седишту општине, не рециклира се већ се 
низводно поред реке Власине и  регионалног пута  одлаже на неуређеној дивљој депонији. 
Опрема за сакупљање, одвожење и одлагање отпада није довољна. Иако испитивање утицаја 
депоније на стање животне средине није вршено, она поуздано предстаља један од највећих 
загађивача воде, ваздуха и земљишта и представља опасност за општину Црна Трава и за суседне 
општине низводно у сливу реке Власине. 
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На подручју општине су саграђена 62 јавна објекта. У грађевинском смислу стање објеката 
је задовољавајуће, док су у селима јавни објекти у лошем стању. Њихова адаптација је неопходна 
како би се заштитили од даљег пропадања.  Сви јавни објекти у седишту општине имају сопствено 
грејање на чврсто гориво. Депоније огревног дрвета које су свуда присутне додатно погоршавају 
иначе наглашен недостатак простора у седишту општине.  

У сарадњи и уз финансијску помоћ CHF International Serbia у седишту општине  уређен је 
пијачни простор површине 200 м2, који је опремљен са 10 тезги, санитарним чвором и 
прикључком за воду и канализацију. Пијаца  задовољава потребе грађана. 

3.5.4. Електро-енергетска мрежа 
Територија општине је изузетно лоше снабдевена електричном енергијом. Више од 80% 

нисконапонске и високонапонске мреже је изграђено на дрвеним стубовима који су дотрајали. 
Трафостанице су недовољне снаге и нису дуго ремонтоване.  

Током 2005. и 2006. године општина је учинила значајне напоре на побољшању квалитета 
снабдевања становништва електричном енергијом (МЗ Дарковце, Преслап, Брод и Рупље). 
Извршена је реконструкција високонапонске 10 Kv електро мреже на четири деонице у укупној 
дужини од 16 км, као и реконструкција трафо станица на овим деоницама. Овим пројектом је 
обухваћена и још једна деоница високонапонске мреже у дужини од 3,6 км, којом ће бити 
побољшано снабдевање у МЗ Кална. 

Јавне површине у граду су 88% покривене расветом, од чега је само 30% ефикасно 
осветљено услед лошег одржавања. У сеоским насељима јавне површине су осветљене са свега 
3,5%.  

3.5.5. Телекомуникације 
У Црној Трави је у саобраћају чворна дигитална централа капацитета 460 прикључака са 

могућношћу проширења и до 1000 бројева. Ова централа је искоришћена са 60%. Сеоске месне 
заједнице су углавном прикључене преко ПЦМ уређаја који су се показали као неповољни за 
брдскопланинско подручје, па се ради на њиховом демонтирању и монтирању дигиталних 
централа у већим МЗ (Златанци, Градска). Само две МЗ (Млачиште и Добро Поље) не поседују ни 
један прикључак за фиксну телефонију. 

Црна Трава и ближа околина покривена је мобилном телефонијом (063 и 064) са 
репетитора Огуровица, али квалитет пријема није још увек задовољавајући, па се ради на 
изградњи новог репетитора, чиме би се побољшао квалитет пријема 064 мреже. Укупно је 
мобилном телефонијом покривено око 80% територије. 

3.5.6. Употреба земљишта 
СО Црна Трава до сада није донела Просторни план општине Црна Трава  због недостатка 

финансијских средстава за његову израду. Просторним планом подручја посебне намене 
“Власина“ који је донела Влада Републике Србије, обухваћен је јужни део део територије општине 
у површини од 45км2. Ово подручје третира се као Парк природе. У 2005. години донет је 
Генерални план за општински центар-варошицу Црна Трава, који обухвата 100 ха површине као 
Општи урбанистички план којим се одређује дугорочна пројекција развоја и просторног уређења 
насеља. 

Табела 16. Површине по употреби и намени 

 
Укупна 

површина 
км2 

Стамбена 

површина км2 

Пословна 

површина 
км2 

Пољоприв 

редно 

земљиште 
км2 

Шуме 
км2 

Рекреација 

Водене 

површине 
км2 

Неискори 

шћено 

земљиште 
км2 

Урбана 9 3,5 5,5 ... ... ... ... 

Сеоска 303 8,00 2,00 156 137 ... ... 
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3.6. Економски развој 

  У свим доступним програмским документима који третирају локални економски развој, 
развојна позиција општине Црна Трава се оцењује као неповољна. Учешће друштвеног 
производа по делатностима у укупном друштвеном производу општине у 2002. години је следеће:  

• индустрија – 10,26% 

• пољопривреда – 24,51%,  

• грађевинарство – 53,92% и  

• услужне делатност и 11,31%.  
  Оваква структура друштвеног производа је карактеристична за неразвијена подручја.  
  Друштвени производ и народни доходак у поређењу са општинама Јабланичког округа 
износио је :  

• у општини Бојник , ДП износио је 710.249 дин,  НД износио 599.867 дин. 

• у општини Власотинце ДП-1.368.957 , НД -1.176.487 дин. 

• у општини Лебане         ДП-965.800, НД -849.780 дин. 

• у општини Лесковац     ДП-11.450.080,  НД -10.034.947 дин. 

• у општини Медвеђи      ДП- 304.530, НД -269.615 дин. 

• у општини Црна Трава  ДП -153.635, НД-136.692 дин. 
Са становишта привредног развоја, уз уважавање критеријума који се користе код оцене 

развијености,  општина се уврштава у ред најнеразвијених у Србији. Република је у више наврата 
из потстицајних средстава подржавала развојне програме општине. Након 80-тих година, из 
републичких средстава је изграђено више индустријских погона који се нису потврдили као 
реална основа за економски развој, већ су првенствено били у функцији задржавања 
потенцијалних миграната са ових простора. То су индустријски погони РЈ “Јумко” у Преслапу, РЈ 
Холдихг компаније “Симпо” у Црној Трави и погон “Леминд-а” такође у Црној Трави. Од оснивања, 
па до данас ни један од ових погона није опстао на тржишту и није задржао почетни број 
запослених. И након више покушаја оживљавања њихово економско стање се 2000-те године 
погоршало. Два погона су изван функције, број радника је знатно смањен и по правилу су на 
неплаћеном одсуству.  

Током последњих неколико година почиње се развијати предузетништво ослоњено на 
компаративне предности ових простора. Изграђено је више рибњака, део грађевинске оперативе 
је покренут, отворено је низ трговачких, занатских и угоститељскоих радњи у приватном 
власништву (преко 300 радњи). Тренутна структура предузетништва у општини Црна Трава дата је 
у табели 18. 

Табела 18. Предузећа носиоци привреде у општини 

Назив предузећа Власиничка структура Број запослених 

ОЗЗ „Балкан“*  задружно 4

АД Црна Трава мешовито 3

Симпо РЈ „Симби“ друштвено 20

ДОО „Јубаинвест“ Лесковац приватно 9

ХУП „Европа“ Сурдулица друштвено 4

ЈП „Србија шуме“ државно 12

ЈП ЕПС Техничка јединица Црна Трава државно 5

ЈПКУТ „Вилин Луг“ општинско 8
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УКУПНО  65

* Напомена: У свом саставу има око 50 задругара од којих је 30 из Црне Траве 
Пољопривреда је екстензивна и ограничена на задовољавање потреба домаћинстава.  

Нема кооперативних односа. По последњим подацима број регистрованих пољопривредних 
домаћинстава износи 253. Бројно стање говеда и оваца приказано је у табели 19., за период од 
последњих 30 година. Опремљеност пољопривредних газдинстава неопходном механизацијом је 
лоша.  

Табела 19.  
Говеда Овце Број на 100 ха 

Година  
Укупно 

Женска 
приплодна 

грла 
Укупно 

Женска 
приплодна 

грла 

Говеда / 
обрадиве 
површине 

Овце/пољопри-
вредне 

површине  
1975 5595 3307 6020 3488 57 35 
1976 4806 3391 6394 4276 48 37 
1977 4648 3278 5493 4164 47 31 
1978 4617 3066 4884 3343 47 28 
1979 4869 3109 1131 2187 49 18 
1980 4301 2844 2336 1762 43 13 
1981 3858 2699 1913 1389 39 11 
1982 3967 2631 1638 1206 40 9 
1983 3566 2600 1935 1399 38 11 
1984 3533 2559 2806 1810 41 17 
1985 3697 2470 2620 1813 25 16 
1986 3280 2556 3118 2438 39 20 
1987 3501 2408 3143 2422 42 20 
1988 3062 2305 2094 1648 37 13 
1989 3129 2107 3675 2742 32 23 
1999 1818 - 1421 - - - 
2000 1741 - 1583 - - - 
2001 1577 - 1364 - - - 
2002 834 - 864 - - - 
2005 630 - 1315 - - - 

 
Капацитети из области туризма су скромни и недовољно искоришћени. На подручју 

општине постоји један хотел, „Вилин луг“ са свега 34 лежаја. Број ноћења је изузетно низак и 
искоришћење капацитета је занемарљиво.  Мрежа продајних објеката  трговине на мало и 
снадбевање становништва основним животним намирницама је задовољавајућа. Структура 
производног занатства је неповољна, преовладавају грађевинске услуге, а недовољно су 
заступљене услуге за потребе домаћинства.  

 

3.7.  Институције 
3.7.1. Образовање, култура и спорт 
Мрежу установа основног образовања чини 5 основних школа од којих је једна у највећем 

насељу Црна Трава (ОШ „Александар Стојановић“) а преостале 4 су издвојена одељења у Састав 
Реци, Градској, Кривом Делу и Кални. У општинском центру ради и средња Техничка школа са 
укупно 186 ученика у 8 одељења у школској 2005/2006 години. У склопу школског центра постоји 
и дом ученика са капацитетом од 76 лежаја и комплетним пратећим садржајима (кухиња, 
фискултурна сала, и др.). Предшколска установа „Младост“ у свом саставу има 2 одвојена 
одељења у Црној Трави (13-оро деце) и Градској (10-оро деце) и покрива делокруг предшколског 
образовања деце. Од њеног оснивања 1987., број деце која похађају предшколско васпитање је 
готово преполовљен (са 39 на 23 у 2005/ 2006). Зграда вртића је пројектована по савременим 
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стандардима и има капацитет за  смештај 60-оро деце, али је кров самог објекта због недостатка 
финансијских средстава у веома лошем стању. 

Културну баштину општине Црна Трава чине: неколико споменика из првог и другог 
светског рата, као и неколико цркава које су смештене у већим месним заједницама.  

Од кутурних установа у општини Црна Трава постоји музеј посвећен ослободилачким 
ратовима и културно - историјској традицији општине (тренутно затворен), музеј посвећен 
Милентију Поповићу у склопу истоимене техничке школе, као и етно музеј у месној заједници 
Кална. У седишту општине ради Општинска библиотека „Сестре Стојановић“ чија је делатност 
библиотекарска, музејна, организовање ликовне колоније, организовање културних 
манифестација (музичких, ликовних, филмских, позоришних итд.). 

У општини Црна Трава активна су следећа удружења и клубови:  

• Планинарско – бициклистичко друштво „Орловац“, 

• Ловачко удружење „Црна Трава“,  

• Удружење пчелара, и  

• Удружење самосталних занатлија.  
3.7.2. Здравство 
Примарна здравствена заштита на територији општине Црна Трава обавља се у Дому 

здравља Црна Трава у 6 објеката од чега је 5 здравствених станица и амбуланти смештено по 
селима општине. У здравственим установама ради 34 радника. Од тог броја 7 запослених су 
лекари, 14 је сестара и техничара, а остало је немедицинско особље. Опрема и објекти Дома 
здравља су у лошем стању и нису на нивоу који захтевају стандарди здравствене заштите. 

Примарна здравствена заштита у фармацеутској делатности обавља се у једној апотеци. 
3.7.3. НВО, медији  
На подручју општине није развијен сектор цивилног друштва. Постоји ЦеСИД и Удружење 

грађана “Соколица” чији је циљ унапређење локалне заједнице, афирмација идеје цивилног 
друштва, људских права и демократије. На територији општине не постоје локални медији.  

 

3.8.  Општинска управа  
Општинска управа је, сходно Закону о локалној самоуправи, организована као јединствени 

орган и у свом саставу има три одељења као унутрашње организационе јединице које обављају 
одређене послове из надлежности Општинске управе. Општинска управа има следећа одељења:  

1. Одељење за општу управу и скупштинске послове 
2. Одељење за јавне службе и финансије 
3. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и правне послове. 

Радом општинске управе руководи начелник општинске управе.  
У свом саставу општина Црна Трава има 14 месних заједница. 
Статутом СО је утврђено да скупштина броји 19 одборника.  Општинско Веће броји 7 

чланова. 
 

3.9  Подршка бизнису 
Општина Црна Трава је уз техничку и финансијску помоћ Програма подршке општинама 

источне Србије, реализовала пројекат „Локални економски промотивни програм Црне Траве“ и 
основала Канцеларију за локалани економски развој као подршку развоју бизнис сектора у 
општини. У склопу овог пројекта израђен је Концепт економског развоја општине Црна Трава за 
период од 2006. до 2010. године.  

На територији општине Црна Трава не постоји експозитура ниједне банке. 
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Регионална привредна комора са седиштем у Лесковцу покрива све општине Јабланичког 
региона укључујући и Црну Траву, али до сада није било неких значајнијих активности.  
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4. Развојне могућности и изазови 
 

ПРЕДНОСТИ/СНАГЕ ОПШТИНЕ СЛАБОСТИ ОПШТИНЕ 
- Чиста еколошка средина 
 

- Географски положај-удаљеност од главних 
магистралних праваца 

- Природни ресурси (вода, шуме, пашњаци, 
шумски плодови , лековито биље, богато 
ловиште) 

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

- Изграђени привредни објекти - Миграцијски процеси 
- Неповољна старосна структура становништва, 
висок морталитет, низак наталитет 

- Постојеће мрежа јавних установа -   Недостатак радно способног становништва 

- Традиција у грађевинарству - Недостатак сопствених извора прихода-не 
пуни се општински буџет 

- Оптимизам рад, марљивост и упорност, 
 становништва 

- Недовољна техничка опремљеност јавних 
предузећа и институција 

- Добра сарадња са локалном влашћу - Мало локално тржиште, лоше снабдевање 
становништва, недостатак услужних делатности 

- Близина Власинског језера-постојање 
просторног плана РС посебне намене за овај 
део општине 

- Незаинтересованост за улагање у бизнис, 
недостатак капитала. Нема могућности за 
запошљавање-недостатак радних места 

 -  Лоши ефекти приватизације 

  

 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ/РИЗИЦИ 

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

- Даље пражњење територије-старачко 
становништво 

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

-  Висока зависност општинског буџета од 
републичких трансферних средстава 

- Унапређење свих видова инфраструктуре и 
услуга 

-  Неповољна законска регулатива за мале и 
неразвијене општине 

- Боља регионална и прекогранична сарадња 
на решавању главних инфраструктурних и 
еколошких проблема 

- Низак ниво друштвеног призвода и 
националног доходка у земљи 

-  Коришћење повољних услова, кредита које 
дају министарства, првенствено за 
пољопривреду и сеоски туризам  

-    Нестабилна политичка ситуација у земљи 

-   Коришћење средстава страних донатора - „Скривена“ незапосленост 
 
 

- Непостојање стимулативних пореских закона 
и углавном неповољни кредити 
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 4.1. Становништво 
 Општина Црна Трава припада кругу 12 најнеразвијенијих општина у Републици Србији. 
Њена неразвијеност је суштинског карактера, и у појединим сегментима се граничи са крајњим 
економским заостајањем. У узрочно-последичној вези је са снажним процесом демографског 
пражњења.  

Демографски потенцијал општине (бројност становника, старосна, образовна и 
квалификациона структура) представља озбиљан ограничавајући фактор развоја општине. 
Кретање природног прираштаја показује изразито негативан тренд. Према статистичким 
показатељима годишње умре 100-150 становника, док је новорођених свега 3-4. Број радно-
акивног становништва учествује са 50,52% у укупној популацији, док готово 45% чини 
становништво изнад 60 година. Учешће омладине  (15 до 30 година) по попису из 2002. године 
износи 12,68%. У односу на попис 1991. године овај контигент становништва је смањен за 49%. У 
Црној Трави је веома неповољна образовна и квалификациона структура: велики број становника 
има само основно образовање и над-просечан  је број неписмених.  
 Ако се не предузму шире и озбиљније мере за спречавање ових трендова општини прети 
опасност да изгуби и доњи минимум  радног контингента неопходног за одржавање постојећег 
нивоа економских и друштвених активности.  

 
4.2. Социјална питања 
Пад животног стандарда, висок степен незапослености и економска блокада предузећа 

као и изразито негативни демографски трендови условили су увећање броја корисника 
различитих видова социјалне заштите на територији општине Црна Трава. Последица наведеног 
је и увећање броја корисника проширених облика заштите и једнократне новчане накнаде, а све 
из разлога одржавања минимума егзистенцијалних потреба. 

 

4.3. Запошљавање 
Према статистичким показатељима броја запослених и укупног броја становника, 

општина Црна Трава се налази на 3 месту у Србији по запослености, што је далеко од реалног 
стања.  Овај податак није упоредив са осталим општинама, јер се ради о изузетно малом броју 
становника и малом контигенту радно активног становништва. Имајући у виду све елементе који 
утичу на тежину проблема незапослености, без обзира на број и проценат када је у питању 
општина Црна Трава, незапосленост представља изражен проблем, посебно када се има у виду 
стање у коме се налази привреда општине (индустријски погони). 

На територији општине Црна Трава регистровано је преко 300 занатских и осталих радњи, 
од чега само 10% своју делатност и активности обавља на територији општине, тако да велики 
број запослених постоји „само на папиру“. Запослени у предузећима која су у процесу 
приватизације, а у којима је производња обустављена или су у стечају, реално не раде и не 
остварују доходак. Стварно стање ствари је да је велики проценат сталног становништва 
незапослен, а недовољан број радних места је један од највећих проблема општине Црна Трава. 

 

4.4. Природни ресурси 
 Географски положај не представља компаративну предност општине Црна Трава због 

удаљености од главних путних и железничких праваца. Насупрот томе, постојећи природни 
ресурси представљају солидну основу могућег будућег развоја.  

Изузетно чисти водотокови и њихов велики уздужни пад, и бурни протицајни режим, 
добра су основа за развој мини хидроелектрана, пастрмских рибњака, риболовног туризма и сл. 
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Општина је богата изворима чисте пијаће воде али могућности за експлоатацију тек треба да буду 
испитане. 

Природни травњаци који заузимају скоро 85% укупне пољопривредне површине су са 
стабилним биљним покривачем, уравњеном конфигурацијом високих планинских предела, лако 
су приступачни у свим правцима, и погодни за сенокосе, па зато спадају у најбоља пашњачка 
подручја у Србији. 

Територија општине има укупно 14.651 ха шуме и шумског земљишта, што у односу на 
укупну површину општине чини шумовитост од 47%. У структури шума преовладавају високе 
економске шуме (39%). У дрвној маси доминирају лишћари са преко 99%, а у томе буква са 98%. 
Укупна дрвна маса у државним шумама износи 1.218.834 м3, а годишњи прираст 29.483 м3.  

Отвореност шума је веома ниска и износи око 7,5 м пута на један хектар шумске 
површине, што је двоструко ниже од доње границе која обезбеђује задовољавајући степен 
експлоатације. 
   Цело подручје општине богато је разном врстом дивљачи. Постоје три ловишта са 
уређеним ловно привредним основама. Први заштићени резерват у Србији је Качар – Зеленичје 
на површини од 41,7 ха, а стављен је под заштиту државе још 1948. године. 

Богатство лековитог биља, дивљег воћа и шумских плодова, такође карактерише ово 
подручје.  

Чиста и незагађена природна средина и боље коришћење природних ресурса 
представљаће ослонац будућег развоја општине Црна Трава.  

 

4.5. Инфраструктура 
 Један од кључних проблем општине Црна Трава је инфраструктурна неопремљеност. На 

основу ових критеријума општина се сврстала међу 12 најнеразвијенијих у Србији. 
Инфраструктурна неопремљеност представља вероватно највеће развојно ограничење, кочницу 
економском развоју и основни узрок вишегодишњег демографског пражњења овог простора. 
  Главна достигнућа у области инфраструктуре у преотеклом периоду су реконструкција 
високонапонске 10 Kv електро мреже, којом ће се побољшати снабдевање једног дела општине (у 
пет МЗ), побољшано снабдевање водом у насељу Црна Трава изградњом допунског водозахвата и 
водоводне мреже у дужини од 3 км, побољшана је покривеност мобилном и фиксном 
телефонијом, инсталирана нова дигитална телефонска централа, изграђена пијаца у општинском 
центру, асфалтиран је локални пут ка Преслапу у дужини 1 км. Велики део ових пројеката 
остварен је у сарадњи са страним донаторима (ЕАР, УСАИД).  

И поред тога велики проблеми проблеми постоје у области експлоатационог стања 
електроенергетских објеката (високо напонских и нисконапонских), регионалне и локалне путне 
инфраструктуре, као и комуналне инфраструктуре. Сва јавна предузећа су недовољно технички 
опремљена и суочавају се са недостатком финансијских средстава и стручних кадрова. Посебан 
проблем представља непостојање третмана отпадних вода и нерешен проблем депоновања 
чврстог отпада. Решавање ових проблема општина Црна Трава ће морати да планира како на 
локалном, тако и на регионалном нивоу.  

Покривеност читавог простора радио и ТВ предајницима је слаба, што територију ове 
пограничне општине чини још затворенијом.  

Значајан корак за развој инфраструктуре представља доношење Генералног плана за 
општински центар-варошицу Црна Трава 2025, као и Просторног плана подручја посебне намене 
“Власина“ (обухваћен је јужни део део територије општине у површини од 45км2), чиме се 
отварају могућности за боље планирање и реализовање одговарајућих потребних 
инфраструктурних садржаја.  

 

4.6. Институције 
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Лоши социјално економски услови допринели су у великој мери и лошем стању социјалне 
инфраструктуре у општини. Транзиција и политичка нестабилност, прелазни период у 
законодавству, као и буџетско финансирање из средстава Министарстава одражавају се пре свега 
на лоше стање објеката и неадекватну техничку опремљеност свих институција. Само ентузијазам 
и оптимизам запослених у њима помаже одржавању квалитета услуга.  

• С обзиром на негативне демографске податке, у области образовања и предшколског 
васпитања неопходна је рационализација школске мреже, модернизација наставних садржаја и 
средстава, стална едукација кадрова и прилагођавање наставних планова потребама општине.  

• Све институције културе на територији општине налазе се у веома тешкој ситуацији и нису 
у функцији  или се одржавају минималним средствима. Ретке културне манифестације организују 
се у сали библиотеке, а не постоје готово никакви садржаји који би обогатили културни живот 
становништва а пре свега младих. 

Решавање овог изазова умногоме ће одредити даљи развој општине, јер демографско 
пражњење, пре свега миграција млађе популације сигурно ће зависити од обезбеђивања услова 
за нормалан живот становништва на свим нивоима.  

У том смислу треба предвидети и бољу расподелу буџетских средстава са културна 
дешавања, спортска удружења, културно-уметничка друштва и удружења и клубове који окупљају 
становништво а пре свега младе. 

• У области здравствене заштите, највећи проблем представља застарела опрема и објекти 
који нису на нивоу који захтевају стандарди здравствене заштите, као и недостатак стручног 
кадра. У лошем стању је и возни парк, што отежава рад медицинских служби које здравствену 
заштиту пружају на читавој територији општине, на тешко приступачном брдско планинском 
терену са претежно старачким становништвом у преко 25 насељених места и засеока.  
  

4.7. Туризам 
 Иако је туризам одувек био једно од развојних опредељење, у општини Црна Трава 

готово да га уопште нема. Постојећи смештајни капацитети су у лошем стању, а нема ни садржаја 
који би употпунили туристичку понуду. Велика ограничења за развој туризма су у домену путне и 
комуналне инфраструктуре (снабдевање водом, одлагање смећа и пречишћавање отпадних вода, 
снабдевање електричном енергијом). 

Главне снаге ове локалне заједнице су бројни природни ресурси (чиста, незагађена 
средина, богато ловиште...). Они су веома издашни и до сада недовољно коришћени. Своју шансу, 
општина ће тражити у развоју појединих видова туризма, а пре свега сеоског, ловног (лов и 
риболов) и рекреативног туризма (школе у природи, припреме спортиста). Значајни 
потенцијални смештајни капацитети постоје у објектима институција, као и у викендицама и 
сеоским домаћинствима. Међутим није извршена категоризација тих соба, нити је локално сеоско 
становништо припремљено и едуковано за пружање услуге смештаја и исхране у својим сеоским 
домаћинствима. 

 

4.8. Економски развој 
 Остваривање динамичнијег развоја и изласка из круга неразвијенијих, брже укључивање 

у развојне токове првенствено ће зависити од могућности за економски развој општине. 

• Степен приватизованости на подручју општине је тек у зачетку и може се оценити као 
незадовољавајући. Матична предузећа као власници ових погона налазе ван седишта општине и 
следе своје интересе, а истовремено запослени и општинске структуре немају реалног утицаја на 
убрзавање и усмеравање ових процеса. Спор процес приватизације индустријских погона у 
Црној Трави има озбиљне негативне последице на локални економски развој, јер се њихова 
привредна активност гаси, затварају се радна места за чије поновно активирање је немогуће 
обезбедити инвестициона средства.  Са становишта успешности издвајају се приватна као 
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успешнија која остварују добит, док друштвена послују са губитком, отпуштају раднике и 
нередовно исплаћују зараде.  

Све ово указује на узану економску базу општине, која не може да буде добра основа за 
бржи економски напредак. Недостатак кадрова одређене струке и недостатак подстицајних 
финансијских средстава за развој материјалне основе су основни ограничавајући фактори. 
Непостојање одговарајућег маркентишког концепта је такође значајно ограничење.  Све ово 
доводи до повећања незапослености, што за последицу има даље интезивирање процеса 
демографског пражњења простора. 

• Степен развијености пољопривредне производње је незадовољавајући, посебно у односу 
на могућности за развој сточарства, ратарских култура и за производњу јагодичастог воћа. 
Учешће пољопривредне производње у друштвеном производу општине је ниска, а посебно је 
врло ниска тржишност ове производње. Туристичка потрошња може бити иницирајући фактор 
формирањем додатног тржишта за пласман пољопривредних производа (меса, млека и млечних 
производа, рибе, поврћа, воћа).  

• Основне економске правце развоја треба тражити у бољем коришћење природних 
ресурса, оснивању нових капацитета на бази локалних сировина са акцентом на мале производне 
и прерађивачке погоне, развоју пољопривредне производње (пре свега специфичних врста 
органске производње и мини фарми ситне и крупне стоке) и развоју туризма као значајног 
сектора равоја локалне економије.  

• Од великог значаја у будућем периоду биће и регионална (Центар за развој Јабланичког и 
Пчињског региона) и међудржавна сарадња (Суседски програм), као и коришћење средстава 
донаторских организација и повољних услова (кредита) које дају министарства, а пре свега за 
пољопривреду и сеоски туризам. 

• Основна ограничења у локалном економском развоју представљају недовољни људски 
ресурси, инфраструктурна неопремљености и недостатак финансијских средстава за реализацију 
пројеката, као и неповољна законска регулатива за мале и неразвијене општине. 

 
4.9. Главна достигнућа развоја локалне самоуправе  
Ако се има у виду стање у области локалног економског развоја и стање инфраструктуре, 

стање у локалној самоуправи се може оценити знатно повољнијим. Органи локалне самоуправе у 
знатној мери задовољавају потребе грађана. Основни недостаци се огледају у недовољној 
техничкој опремљености и непостојању дела стручног кадра.          

Остварена је и успешна сарадња са неколико страних донатора и организација, пре свега  
са Европском Агенцијом за Реконструкцију (Програм подршке општинама источне Србије), IMG, 
CHF, GTZ и SDC. У склопу ових програма, реализовани су многобројни инфраструктурни и 
економски пројекти пројекти, у укупној вредности од 54.703.133,00 динара. Запослени у 
општинској управи успешно су  похађали бројне едукације из области унапређења рада 
општинске управе. Успостављен је и општински информативни систем, а неки упосленици су  
успешно прошли информатичку обуку.  

Проблем локалне самоупараве огледа се у великој зависности буџета СО Црне Траве од 
републичког буџета и од износа који се утврђује Годишњим законом. Иако су сопствени приходи 
имали тенденцију раста, нису ни изблиза довољни да задовоље потребе буџета СО. Јавне 
расправе о буџету и расправе о завршном рачуну се одржавају у складу са буџетским 
календаром.  
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5. Визија и мисија општине Црна Трава 
 
 

5.1. Визија општине Црна Трава 
Црна Трава – оаза нетакнуте природе и општина у којој се живи по европским стандардима. 

 
5.2. Мисија општине Црна Трава 

Локална самоуправа као истински представник политичке воље грађана поштујући принципе 
доброг управљања ради на  бољем пружању услуга грађанима и побољшању квалитета живота. 
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6. Структура стратешког плана 
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Приоритет 4.1. 
Израда, усвајање и 

спровођење 
неопходне планске  

и законске 
документације у 

циљу заштите 
ваздуха, воде, 

шума, дивље флоре 
ф

Приоритет 4.2. 
Веће ангажовање 

релевантних локалних, 
регионалних и 

републичких субјеката 
на решавању 

проблема комуналног 
отпада и заштите слива 

реке Власине 

Приоритет 4.3. 
Медијска и друга 

промоција 
еколошко – 
туристичких 
потенцијала 

општине 

 

Детаљни циљ
4.3.1 

Промоција на 
региналном и 
републичком 

нивоу (служба за 
информисање,  
јавна гласила, 

web site, 
)

Детаљни циљ 4.3.2
Организовање 

препознатљивих  
културних, туристичких 

и спортских 
манифестације 

(Mountain bike трка, 
дани боровнице, сабор 

грађевинара...),

Детаљни циљ
4.3.3 

Брендирање 
производа са 
локланог 
подручја.  

Акциони план 

Стратешки циљ 4. 
Афирмисање општине као 

еколошке оазе 

 
 
 

7. Стратешки циљеви општине Црна Трава 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ1 
Подизање стандарда и општих услова живота и рада кроз плански развој инфраструктуре 

и услуга 
 

Приоритети и детаљни циљеви: 
 

1.1.  Израда Просторног плана општине Црна Трава и циљани развој путне, комуналне, 
електро и телекомуникационе  инфраструктуре  

 
1.1.1. Израда, усвајање и спровођење документа просторног плана са усклађивањем са 

постојећим планским актима, 
1.1.2. Модернизација регионаланих и локалних путева (асфалтирање, насипање, сигнализација, 

изградња пропуста и  калнала ...), 
1.1.3. Реконструкција и модернизација постојећег система водоснабдевања Црне Траве,, 
1.1.4.  Завршетак започетих, изградња нових и реконструкција постојећих сеоских водовода по 

приоритету, 
1.1.5. Изградња система за пречишћавање отпадних вода са доградњом потребне 

канализационе мреже у МЗ „Мирко Сотировић“, 
1.1.6. Реконструкција високонапонске и нисконапонске електро мреже и одоговарајућих трафо 

станица, 
1.1.7. Завршетак дигиталне централе која покрива шест месних заједница, 
1.1.8. Регулација речних корита и бујичних водотокова. 
 

1.2.  Развој и унапређење социјалне инфраструктуре (образовање, здравство, култура, 
социјална и дечија заштита, спорт) 

 
1.2.1. Реконструкција објеката социјалне инфраструктуре по приоритету, 
1.2.2. Изградња и уређење простора за спорт и рекреацију, 
1.2.3. Техничко опремање објеката институција и обука кадрова за примену нових технологија, 

метода и начина рада, 
1.2.4. Даље унапређење система социјалне заштите, брига о најугроженијим категоријама 

становништва (особе са инвалидитетом, стари, жене, мањинске и социјално угрожене 
групе) и њихово укључивање у економски и друштвени  живот општине. 

 
 

1.3. Јачање капацитета локалне самоуправе, јавних предузећа и установа и цивилног 
друштва 

 
1.3.1. Реконструкција и опремање зграде Општинске управе у којој се налазе РУЈП и 

Републички катастар непокретности, 
1.3.2. Побољшано пружање информација и услуга,  прилагођених потребама грађана општине, 
1.3.3. Обука радника Општинске управе, 
1.3.4. Техничко опремање јавних предузећа, набавка потребене механизације и опреме и обука 

запослених у складу са њиховим потребама 
1.3.5.  Помоћ развоју институција цивилног друштва кроз већу подршку и сарадњу локалне 

самоуправе, надлежних министарстава и донатора 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 

Јачање локалног економског развоја ослањањем на сопствене потенцијале  
 

Приоритети и детаљни циљеви: 
 

2.1.  Развој тржишно оријентисане пољопривреде, прилагођене  стандардима ЕУ 
искоришћавањем природних потенцијала и услова 

 
2.1.1. Планско улагање у развој пољопривреде и брендирање производа, 
2.1.2. Производња биолошки здраве хране и развој специфичних врста органске производње, 
2.1.3. Оснивање мини фарми оваца и говеда и побољшање расног састава стоке 
2.1.4. Подстицај узгоју, правилном сакупљању и преради лековитог биља и шумских плодова 
2.1.5. Подстицај развоју рибарства и пчеларства 
2.1.6. Стална едукација пољопривредних произвођача и примена нових знања, стандарда и 

технологија у пољопривредној производњи 
2.1.7. Институционално повезивање произвођача, у циљу концентрације и повећање понуде, 

рационалнијег коришћења ресурса и организованијег наступа на тржишту 
 

2.2. Развој предузетништва (МСП) у складу са постојећим природним и створеним 
условима  

 
2.2.1. Оснивање прерадних капацитета на бази сировина из примарне пољопривредне 

производње  
2.2.2. Коришћење хидроенергетског потенцијала и производња воде за пиће за широко 

тржиште 
2.2.3. Промовисање подстицајних мера локалне самоуправе за привлачење потенијалних 

инвеститора 
 

2.3. Планско унапређење услужних делатности у складу са потребама становништва и 
привреде 

 
2.3.1. Развој специфичних врста услужних делатности као подршка развоју туризма и 

привреде (угоститељство, култура, забава, разонода, личне услуге, информације, банке) и 
побољшању квалитета живота становника општине 

 

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

 
2.4.1. Оснивање туристичке организације задужене за спровођење планских аката развоја 

туризма  
2.4.2. Комплетирање туристичке понуде реконструкцијом и привођењем намени смештајних 

капацитета, културно-историјског наслеђа и пратећих делатности 
2.4.3.  Категоризација смештаја и обука сеоског становништва као основа развоја сеоског 

туризма 
2.4.4. Маркетиншка промоција туристичких потенцијала на свим нивоима 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

Задржавање и привлачење младих креативних стручних кадрова 
 

Приоритети: 
 

3.1. Остваривање веће подршке свих релевантних субјеката (државне институције, 
локална самоуправа, привредници) спровођењу програма стипендирања за 
талентоване ученике 

 
3.2. Обезбеђивање кадровских станова за стручне кадрове 
 
3.3. Интензивна сарадња локалне самоуправе, образовних институција, привредника и 

НСЗ на програмима пре/доквалификације, запошљавања и самозапошљаваља 
младих  

 
3.4. Стварање услова за веће ангажовање омладине у локалној заједници (локална 

самоуправа, НВО сектор, домаћи и страни донатори) 
 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 
Афирмисање општине као еколошке оазе 

 
Приоритети и детаљни циљеви: 

 
4.1. Израда, усвајање и спровођење неопходне планске  и законске документације у 

циљу заштите ваздуха, воде, шума, дивље флоре и фауне општине 
 
4.1.1. Израда студије заштите животне средине (ЛЕАП) и доношење локалних аката, 
4.1.2. Заштита појединих биљних и животињских врста и увођење казнене политике за 

прекршиоце, 
4.1.3. Санитарна заштита водозахвата и изворишта са пратећим објектима на читавој 

територији општине, 
 

4.2. Веће ангажовање релевантних локалних, регионалних и републичких субјеката на 
решавању проблема комуналног отпада и заштите слива реке Власине 

 
4.2.1.  Даље ангажовање општине на реализацији пројекта регионалне депоније и 

рециклажног центра, 
4.2.2. Обезбеђивање средстава и дугорочно решавање проблема отпадних вода које 

угрожавају слив реке Власине (на локалном и регионалном нивоу), 
4.2.3. Спровођење оштрије казнене политике за загађиваче, 
4.2.4. Санација постојећих дивљих депонија. 
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4.3. Едукација и подизање свести становништва о значају заштите  и унапређења 
животне средине 

 
 
 
 

4.4. Медијска и друга промоција еколошко – туристичких потенцијала општине 
 

4.4.1. Промоција на региналном и републичком нивоу (служба за информисање,  јавна гласила, 
web site, водичи...), 

4.4.2. Организовање препознатљивих  културних, туристичких и спортских манифестације 
(Mountain bike трка, дани боровнице, сабор грађевинара...), 

4.4.3. Брендирање производа са локланог подручја.  
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8. Акциони план 
 

На основу претходно дефинисаних стратешких циљева, приоритета и детаљних циљева, 
грађани општине Црна Трава ће у наредном петогодишњем периоду кроз низ стратешки 
осмишљених акција остварити визију и мисију општине Црна Трава. 

 



Р. 
бр.

Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран 

спровођење и 
одрживост 
пројекта?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 

еврима

1

Реконструкција локалног пута 
Тодорова вода - Дарковце

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2006. Општина, Фонд 
за путеве

НИП 32000

2

Реконструкција локалног пута 
Асфалтни пут - Криви Дел

1.1.2. Насипање, изградња 
пропуста и одводних 
канала

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2006. Општина, Фонд 
за путеве

НИП 30.000

3

Реконструкција крова П.У. Младост 1.2.1. Решавање проблема 
прокишњавања објекта

Стварање бољих услова за 
одвијање редовне делатности

2006.-2007. Општина, П.У. 
Младост

Општина, 
Донатори

24.000

4

Реконструкција локалног пута 
Градска - Златкови

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2007. Општина, Фонд 
за путеве

НИП 17.000

5

Реконструкција локалног пута 
Црна Трава - Јовановци

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2007. Општина, Фонд 
за путеве

НИП 30000

6

Реконструкција локалног пута 
Селски мост - Кална

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2007. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

20.000

7

Реконструкција локалног пута 
Састав Река - Јабуковик

1.1.2. Насипање, изградња 
пропуста и одводних 
канала

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2007. Општина, Фонд 
за путеве

НИП 23.000

8

Прилазни пут до нове локације 
гробља

1.1.2. Урађен приступни пут до 
нове локације гробља

Урађен приступни пут до нове 
локације гробља

2007. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

6.000

9

Завршетак дигиталне централе у МЗ 
Градска

1.1.7. Боља телефонска веза и 
приступ интернету

Боља телефонска веза и 
приступ интернету

2007. Телеком Србија 
и Општина

Телеком Србија и 
Општина

10

Реконструкција дома здравља у 
Црној Трави

1.2.1. Реконструисана зграда Бољи услови за рад 2007. Дом здравља НИП, 
Министарство 
здравља

178.158

11

Довршетак зграде општинског 
Црвеног крста (унутрашњи радови) и 
прикључак на струју, воду и 
канализацију

1.2.1. Стављање у функцију 
зграде 

Бољи услови за рад и 
пружање услуга Црвеног 
крста

2007. Општина Општина, 
Донатори

15.000

12

Изградња и реконструкција 
отворених спортских терена и дечјих 
игралишта у МЗ

1.2.2. Изграђени и 
реконструисани спортски 
терени

Усмеравање омладине на 
спорт. Превенција обољења. 

2007. Општина НИП, 
Министарство 
просвете и спорта

27.600

13

Набавка 14 рачунара за основну 
школу

1.2.3. Школа опремљена 
савременим наставним 
средствима за рад

Подигнут квалитет наставе. 
Савремено опремљени 
кабинет за информатику

2007. ТШ Милентије 
Поповић, 
Општина

НИП, 
Министарство 
просвете и спорта

5.880

14

Набавка 14 рачунара за средњу 
Техничку школу

1.2.3. Школа опремљена 
савременим наставним 
средствима за рад

Подигнут квалитет наставе. 
Савремено опремљени 
кабинет за информатику

2007. ОШ Алескандар 
Стојановић, 
Општина

НИП, 
Министарство 
просвете и спорта

5.880

15

Набавка опреме за смештај кухињу и 
вешерај у дому ученика ТШ 
Милентије Поповић

1.2.3. Замена дотрајале опреме 
новом

Бољи услови за смештај 
ученика

2007. ТШ Милентије 
Поповић, 
Општина

НИП, 
Министарство 
просвете и спорта

43.068

16

Реконструкција зграде општинске 
управе и набавка канцеларијског 
намештаја

1.3.1. Бољи услови за рад 
радника општинске 
управе

Ефикаснији рад ОУ и 
побољшање услова за 
пружање услуга грађанима

2007. Општина Општина, 
донатори, 
Министарство за 
државну управу и 
локалну 
самоуправу

300.000

17

Унапређење општинског 
информационог сиситема

1.3.2. Модернизована мрежа 
општинског 
информационог сиситема

Ефикаснији рад ОУ 2007. Општина Општина, 
донатори

10.000

18

Обука радника општинске управе 1.3.3. Обука радника ОУ у 
оквиру делокруга рада 

Ефикаснији рад ОУ 2007. Општина Општина
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19

Подршка локалним спортским 
клубовима

1.3.5.;3.4. Усмеравање омладине на 
спорт

Усмеравање омладине на 
спорт. Превенција обољења. 

2007. Општина Министарство 
просвете и спорта, 
Општина, 
донатори

15.000

20

Реконструкција градског водовода у 
МЗ Мирко сотировић

1.1.3. Избацивање из употребе 
азбестних водоводних 
цеви и побољшање 
квалитета воде за пиће

Снабдевање целокупног 
становништва здравом водом 
за пиће

2007.-2008. Општина ЈПКУТ 
"Вилин Луг"

Општина и 
Донатори

5.000

21

Израда ПП Црне Траве са 
усклађивањем са постојећим 
планским актима

1.1.1. Урађен ПП Економски развој 2007.-2009. Комисија за 
планирање 
општине Црна 
Трава

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

40.000

22

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

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

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

2006.-2010. НВО, општина Донатори 10.000

23

Формирање "заједнице становања са 
подршком"

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

Јачање отворених система 
заштите

2007.-2009. Центар за 
социјални рад 
општине Црна 
Трава 

Општина, 
Министарство за 
рад и социјална 
питања, Донатори

30.000

24
Изградња система за пречишћавање 
отпадних вода у МЗ Мирко 

1.1.5.;4.2.2. Решење проблема 
загађења реке Власине

Стварање еколошких услова 
за живот

2007.-2010. Општина ЈПКУТ 
"Вилин Луг"

Општина Црна 
Трава и Општина 

150.000

25

Реконструкција локалног пута 
Црна Трава - Ивићеви - Тодоровце

1.1.2. Насипање, Стварање 
услова за нормалан 
саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2008. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, Фонд за 
путеве,НИП

15.000

26

Реконструкција локалног пута 
Црна Трава - Доњи Славковци

1.1.2. Насипање, Стварање 
услова за нормалан 
саобраћај

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2008. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, Фонд за 
путеве,НИП

10.000

27

Изградња новог водовода за школу, 
амбуланту, фабрику здраве хране и 
30 домаћинстава насеља Градска

1.1.4. Нови водовод - решење 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2008. МЗ, Општина, 
Едукациони 
центар за 
производњу 
здраве хране

Општина, МЗ, 
Едукациони 
центар за 
производњу 
здраве хране

10.000

28
Завршетак водовода у Кривом Делу 1.1.4. Решење проблема 

водоснабдевања
Стварање бољих услова за 
живот

2008. МЗ Криви Дел, 
Општина

Општина и 
Донатори

7.000

29

Увођење фиксне телефоније у МЗ 
Рупље - Млачиште

1.1.7. Стабилна (јефтина) веза са 
спољним светом

Повратак људи на село, 
стварање услова за развој 
сеоског туризма

2008. Општина, МЗ, 
Телеком Србија

Општина, Влада РС 
и донатори

20.000

30

Уређење и чишћење корита реке 
Власине

1.1.8. Очишћен и уређен кеј 
реке Власине 

Богатији туристички садржај 2008. МЗ Мирко 
Сотировић, 
Општина

Општина, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

50.000

31

Реконструкција зграде општинске 
библиотеке

1.2.1. Реконструисана зграда Бољи услови за рад. Пружање 
могућности за бављење 
културно - уметничким радом 

2008. Општина, 
општинска 
библиотека 

Општина, 
Министарство 
културе, донатори

10.000

32

Уређење стаза за брдски бициклизам 1.2.2.;4.4.2. Уређење стаза Општина Црна Трава центар 
брдског бициклзма у овом 
делу Европе

2008. Општина, ПБД 
Орловац

Општина, 
донатори

5.000

33

Набавка рачунара за потребе П.У. 
Младост

1.2.3. Побољшање квалитета 
рада са децом

Припрема деце за полазак у 
школу

2008. Општина, П.У. 
Младост

Општина, 
Донатори,
П.У. Младост

2.000

34

Набавка опреме за  бициклистички 
клуб

1.3.5.;3.4. Набављена потребна 
опрема - тренажери и 
бициклистички рамови. 
Усмеравање омладине на

Усмеравање омладине на 
спорт. Превенција обољења. 

2008. Општина, ПБД 
Орловац

Општина, 
донатори

5.000

35

Оснивање и опремање локалне 
радио станице

1.3.5.;3.4. Опремљена радио 
станица за пружање свих 
потребиних информација 
на локланом нивоу

Побољшање информисаности 
грађана.

2008. Општина, МЗ Општина, 
Донатори

10.000

36

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

1.2.4. Већа информисаност 
грађана о могућностима 
коришћења 
ванинституционалних 
облика социјалне заштите

Развијање стратегије и јачање 
локалне заједнице кроз 
увођење нових облика 
заштите

2008.-2009. Центар за 
социјлани рад 
општине Црна 
Трава и 
Власотинце

Општина, 
Донатори

26.000

Стратешки план општине Црна Трава
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37

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

1.1.2. Стварање услова за бољи 
саобраћај до махала

Дугорочно саобраћајно 
решење

2008.-2010. Општина, Фонд 
за путеве, МЗ

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

6.000

38

Реконструкција нисконапонске 
електро мреже у МЗ Градска

1.1.6. Боље снабдевање 
електричном енергијом

Бољи услови за живот 2008.-2010. ЕДБ, Општина, 
МЗ

Општина, 
самодопринос 
грађана

30.000

39

Асфалтирање улице до насеља 
Штудгард

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Безбедност саобраћаја и 
путника

2009. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

30.000

40

Асфалтирање улице до насеља 
Дедиње

1.1.2. Асфалтирање,
Стварање услова за 
нормални саобраћај

Безбедност саобраћаја и 
путника

2009. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

6.000

41

Реконструкција локалног пута 
Самоков - Златанце са асфалтирањем 
у дужини од 2 км и путева до махала

1.1.2. Лакши прилаз насељима Безбедност саобраћаја и 
путника

2009. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

80.000

42

Завршетак водовода у Златанцу 1.1.4. Решење проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2009. МЗ Златанце, 
Општина

Општина и 
Донатори

5.000

43

Прикључење села Горњи Славковци 
и насеља Соколица на градски 
водовод

1.1.4. Решење проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2009. МЗ Мирко 
Сотировић, 
Општина ЈПКУТ 
"Вилин Луг"

Општина и 
Донатори

10.000

44

Преграђивање пасажа општинске 
библиотеке и набавка потребне 
опреме - канцеларијског намештаја

1.2.1. Повећање корисног 
простора кроз израду две 
нове канцеларије

Бољи услови за рад. 
Растерећење простора.

2009. Општина, 
општинска 
библиотека 
Сестре 
Стојановић

Општина, 
Министарство 
културе, донатори

8.000

45

Набавка полица за смештај књижног 
фонда у општинској библиотеци

1.2.3. Обезбеђни услови за 
бољи приступ читалаца 
књизи

Бољи услови за рад. 
Растерећење простора.

2009. Општина, 
општинска 
библиотека 
Сестре 
Стојановић

Општина, 
Министарство 
културе, донатори

5.000

46

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

1.3.4. Набављена машина Ефикаснији рад ЈКП 2009. општина, ЈКП 
Вилин Луг

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС

70.000

47

Набавка теренског возила за потребе 
одржавања водоводне и путне 
мреже

1.3.4. Набављено теренско 
возило

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

2009. општина, ЈКП 
Вилин Луг, Фонд 
за грађевинско 
земљиште и 
путеве

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС, Фонд за 
грађевинско 
земљиште и путеве

10.000

48

Набавка опреме за детекцију 
кварова на водоводној мрежи

1.3.4. лако откривање кварова 
на водоводној мрежи

Ефикаснији рад ЈКП 2009. општина, ЈКП 
Вилин Луг

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС

60.000

49

Реконструкција локалног пута 
Дел - Млачиште

1.1.2. Насипање, изградња 
пропуста и одводних 
канала

Стварање бољих услова за 
нормални живот

2010. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 

15.000

50

Реконструкција локалног пута 
Тесково - Чука

1.1.2. Лакши прилаз насељима Безбедност саобраћаја и 
путника

2010. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

10.000

51

Реконструкција локалног пута 
Попови - Степановци

1.1.2. Лакши прилаз насељима Безбедност саобраћаја и 
путника

2010. Општина, Фонд 
за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

15.000

52

Изградња новог моста према 
игралишту у Градској

1.1.2. Нови мост Безбедност путника 2010. Општина, МЗ и 
Фонд за путеве

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 
Донатори

20.000

Стратешки план општине Црна Трава
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53

Регулација речног корита кроз 
центар села Градска

1.1.8. Уређење насеља Очувати чистоћу реке 2010. Министарство 
пољ. 
водопривреде и 
шумарства и МЗ

Министарство 
пољ. 
водопривреде и 
шумарства 

20.000

54

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

1.2.3. Основана и опремељена 
лабораторија

Центар за испитивање 
грађевинског материјала у 
југоисточној Србији,

2010. ТШ Милентије 
Поповић, 
Општина

Министарство 
просвете и спорта, 
Општина, 
Донатори

500.000

55

Набавка возила за чишћење 
канализације и септичких јама 

1.3.4. Набављено специјално 
возило

Ефикаснији рад ЈКП 2010. општина, ЈКП 
Вилин Луг

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС

220.000

56

Набавка ауто чистилице 1.3.4. Набављена ауто 
чистилица за потребе ЈКП

Ефикаснији рад ЈКП у зимском 
периоду

2010. општина, ЈКП 
Вилин Луг

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС

30.000

57

Набавка моторних санки 1.3.4. Олакшан приступ 
грађанима општине у 
зимским условима 

Ефикаснији рад ЈКП, месних 
канцеларија, дома здравља

2010. општина, ЈКП, 
дом здравља

Општина, 
донатори, ЈКП, 
Влада РС

10.000

58

Унапређење материјално – техничке 
основе рада институција у систему 
социјалне заштите

1.2.1. Побољшање услова рада Центар за 
социјлани рад 
општине Црна 
Трава

НИП, 
Министарство за 
рад и социјлана 
питања

13.247

Стратешки план општине Црна Трава
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Р. бр. Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран 

спровођење и 
одрживост 
пројекта?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 

еврима

1

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

2.1.1. Предуслов за планско 
улагање

Стварање услова за развој 
пољопривреде

2007. Општина, Општина 

2

Оснивање и опремање туристичке 
организације општине

2.4.1. Опремњена и основана 
ТО

Промоција туристичких 
потенцијала општине

2007. Општина Општина, 
Донатори

10.000

3

Категоризација објекта за бављење 
сеоским туризмом

2.4.2. Извршена категоризација 
у циљу бољег наступа на 
тржишту

Израда туристичке понуде и 
бољи и организованог 
наступа на тржишта

2007. Општина Општина, 
Донатори

10.000

4

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

2.1.3 Бржи развој сточарства 
на селу

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

2007.-2008. Општина, МЗ, 
радна група

Општина, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде и 
донатори

150.000

5

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

2.1.3. Пружање стручне и 
техничке помоћи 
заинтересованим  
грађанима у развоју 
пољопривреде

Економски развој, 
побољшање живота

2007.-2008. Општина Општина, 
Донатори

10.000

6

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

2.1.4.;2.1.6.;          
2.2.1.

Пружање стручне и 
техничке помоћи 
заинтересованим  
грађанима у гајењу 
лековитог биља

Економски развој, 
побољшање живота, развој 
предузетништва

2007.-2008. Општина Општина, 
Донатори

10.000

7

Подстицај производњи биолошки 
здраве хране и едукација 
заинтересованих пољопривредних 
произвођача

2.1.2.;2.1.6. Заштита географског 
порекла производа

Повећање производње 
сировина и финалних 
производа

2007.-2009. Радна група, 
препрађивачи

Прерађивачи, 
донатори

10.000

8

Институционално повезивање 
пољопривредних произвођача 
(удружења, задруге..)

2.1.7. Организован наступ на 
тржишту, пласман робе

Гаранција пласмана 
производа

2007.-2010. Општина, 
Задруга, 
Удружења

Општина, 
донатори, Задруга

50.000

9

Промовисање подстицајних мера 
локалне самоуправе за привлачење 
потенцијалних инвеститора

2.2.3. Прилагођавање 
општинских аката, 
посредовање у налажењу 
стратешких партнера, 
спровођење нових 

б б ђ

Развој предузетништва, 
стварање радних места, 
смањење миграције

2007.-2010. Локална 
самоуправа, 
заинтересовани 
појединци

Локална 
самоуправа, 
заинтересовани 
појединци

10

Подстицај узгоја и правилно 
сакупљање лековитог биља и 
шумских плодова

2.1.4. Повећање откупа и 
заштита природних 
ресурса

Стварање бољих услова 
услова за живот

2008. Општина Општина, 
донатори, 
Министарсво 
заштите животне 
средине, 
Министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства

30.000

11

Обука заинтересованих лица за 
инспекторе органске производње

2.1.6. Обучени инспектори Цертификација производа 
органске производње на 
јефтинији начин

2008. Општина Општина, 
Донатори

10.000

12

Повећање ловне дивљачи са 
увођењем нових врста и изградња 
ловачког дома

2.4.2. Повећање броја ловне 
дивљачи и изградња 
ловаћког дома

Комерцијализација ловног 
туризма

2008. Општина, ЛУ 
Црна Трава

Општина, 
Донатори, 
Ловачки савез 

50.000

13

Унапређење услужних делатности 
(стварање услова за отварање 
банке, угоститељских и забавних 
садржаја)

2.3.1. Побољшано пружање 
услуга грађанима

Побољшање стандарда 
живота, стварање нових 
радних места, подршка 
развоју туризма)

2008.-2010. Локална 
самоуправа, 
заинтересовани 
појединци

Локална 
самоуправа, 
заинтересовани 
појединци

100.000

14

Подстицај развоју рибарства и 
пчеларства

2.1.5. Подстицај коришћењу 
воде и пчелиње паше

Економско јачање 
газдинстава

2009. Општина, 
Удружења, 
произвођачи 
конзумне рибе

Удружења, 
општина, 
власници рибњака

60.000

Стратешки циљ II-акциони план

Стратешки план општине Црна Трава
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Р. бр. Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран 

спровођење и 
одрживост 
пројекта?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 

еврима

1

Завршетак надградње кадровске 
стамбене згарде 

3.2. Завршетак свих 
грађевинских и занатских 
радова и стављање 

Задржавање стурчних 
кадрова

2007.-2008. Општина, ЈКП Општина, ЈКП, 
Донатори

50.000

2

Стипендирање кадрова у 
приоритетним областима 

3.1. Задржавање стурчних 
кадрова

Задржавање стурчних 
кадрова

2007.-2010. Општина Општина 20.000

3

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

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

Смањење броја 
незапослених, економска 
стабилност 

2007.-2010. НСЗ, 
заинтересовани 
појединци

НСЗ 20.000

4

Стручно оспособљавање и 
преквалификација незапослених 
лица за познате и непознате 
послодавце 

3.3.,3.4. Организовање обука за 
познате послодавце у 
складу с потребама и 
обука и 
преквалификација 
(информатичка,обука за 
вођење малог бизниса, 
учење језика, писање 
пројеката)

Лакше налажење посла, 
смањење броја незапослених

2007.-2010. НСЗ, НВО, 
заинтересовани 
појединци

НСЗ, донатори 80,00/месечно по 
једном лицу

Стратешки циљ III-акциони план
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Р. 
бр.

Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран 

спровођење и 
одрживост 
пројекта?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 

еврима

1

Израда ЛЕАП-а 4.1.1. Дефинисање мера и 
инвестиција за заштиту 
животне средине

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

2007. Општина, 
стручне службе, 
грађани

Општина, 
Министарство за 
науку и заштиту 
животне средине, 
Донатори

18.000

2

Формирање службе за заштиту 
животне средине при локланој 
самоуправи

4.1.1.;4.1.2.;4.2.3. Поштовање законских 
обавеза и боља контрола 
загађивача

Предузимање стручних акција 
у циљу заштите животне 
средине, чистија жиовтна 
средина

2007. Општина Општина

3

Израда web сајта општине 4.4.1. Презентација општине на 
најјефтинији и 
најефикаснији начин 

Економски и други ефекти 2007.-2008. Општина Општина, 
Донатори

5.000

4

Маркетиншка промоција 
туристичких потенцијала општине

4.4.1. Израда туристичког 
водича општине са 
мапирањем свих 
туристичких потенцијала

Економски ефекти, развој 
сеоског туризма

2007.-2008. Општина, ТО Општина, 
Донатори

5.000

5

Заштита појединих биљних и 
животињских врста 

4.1.2. Очување сеоске средине Стварање еко зоне и развој 
сеоског туризма

2007.-2009. Општина, МЗ,ТО, 
грађани

Општина, 
Донатори

10.000

6

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

4.4.2. Презентација општине 
кроз разне видове 
културних и спортских 
манифестација

Економски ефекти, развој 
сеоског туризма

2007.-2010. Општина, МЗ,ТО, 
грађани

Општина, 
Донатори

40.000

7

Брендирање производа са локланог 
подручја

4.4.3. Заштита и увођење 
заштитне марке 

Економски ефекти, развој 
предузетништва, развој 
сеоског туризма

2007.-2010. Општина, МЗ, 
грађани

Општина, 
Донатори

100.000

8

Санитарна заштита водозахвата и 
изворишта

4.1.3. Решење проблема 
водоснабдевања

Стварање услова за 
снабдевање грађана здравом 
пијаћом водом

2008. Општина, ЈКП Општина, 
Донатори

10.000

9

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

4.2.1. Боље искоришћавање 
секундарних сировина, 
рационалније коришћење 

Чистија и здравија животна 
средина

2008. Општина, ЈКП Општина, МЗ, 
Министарство за 
науку и заштиту 

10.000

10

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

4.3. Скретање пажње грађана 
и локалних институција на 
проблеме животне 
средине

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

2008. Општина и 
стручне службе, 
НВО

Општина и 
донатори

10.000

11

Одређивање локације и изградња 
трансфер станице (сметлишта)

4.2.1.;4.2.2. Боље искоришћавање 
секундарних сировина уз 
хигијенско одлагање 
минималних количина 
комунланог отпада

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

2008.-2010. Општина, ЈКП Општина, МЗ, 
Министарство за 
науку и заштиту 
животне средине, 
Донатори

100.000

12

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

4.2.4. Очишћена градска 
депонија, највећи део 
смећа уклоњен путем 
рециклаже

Чистија и здравија животна 
средина, заштита слива реке 
Власине

2009. Општина, ЈКП Општина, МЗ, 
Министарство за 
науку и заштиту 
животне средине, 
Донатори

100.000
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5. Прилози 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Табела 1. Становништво општине Црна Трава у односу на Јабланички округ 
 

 Становништво, укупно Пораст или пад броја 
становника,1991-2002 

 

 
1991  

 
2002 

 
укупно 

 
просечно 
годишње 

просечно 
годишње 

на 1000 
становника 

Јабланички округ  
      Бојник  
      Власотинце  
      Лебане  
      Лесковац  
      Медвеђа  
      Црна Трава  

251301 
14341 
34029 
26722 

159478 
12953 
3778

240923 
13118 
33312 
24918 

156252 
10760 
2563

-10378 
-1223 

-717 
-1804 
-3226 
-2193 
-1215

-943 
-111 

-65 
-164 
-293 
-199 
-111 

-3,8 
-8,1 
-1,9 
-6,4 
-1,9 

-16,8 
-34,8

 
 
Табела 2. Структура становништва по насељима 
 

Становништво 

Р/Б 
Насеље– 
катастарска 
општина 

Површина 
у км2 мушко женско укупно 

Број 
становника 

на км2 

1 Бајинци 8,05 13 10 23 2,86 
2 Банковци 8,38 31 36 67 8,00 
3 Добро Поље 23,28 32 35 67 2,88 
4 Горње Гаре 10,81 41 39 80 7,40 
5 Градска 19,78 180 157 337 17,03 
6 Дарковце 23,61 99 106 205 8,68 
7 Јабуковик 15,18 68 69 137 9,02 
8 Клана 38,29 74 73 147 3,84 
9 Криви Дел 12,45 93 105 198 15,90 
10 Млачиште 15,86 10 19 29 1,83 
11 Острозуб 8,26 - 1 1 - 
12 Павличине 5,97 20 20 40 6,70 
13 Преслап 23,20 120 131 251 10,.82 
14 Рајчетине 5,02 16 17 33 6,57 
15 Рупље 8,60 3 3 6 0,70 
16 Црна Трава 60,42 405 402 807 13,35 
 СВЕГА 312 1260 1303 2563 8,21
Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 
 

Табела 3. Полна структура становиштва 
 

М У Ш К И Ж Е Н С К И УКУПНО  
       Попис 

1991 
Попис 
2002 

Попис 
1991 

Попис 
2002 Попис 1991 Попис 2002 



Урбано 516 284 486 285 1.002 569

Сеоско 1.385 976 1.402 1.018 2.787 1.994

Укупно 1.901 1.260 1.888 1.303 3.789 2.563

Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 

 
Табела 4. Старосна структура 

 

БРОЈ  СТАНОВНИКА ПРОЦЕНАТ  

Попис 1991 Попис 2002 Попис 1991 Попис 2002 
0-7  година 204 127 5,4 5,0
7-18 година 347 199 9,2 7,8
18-60 година 2.039 1,088 53,8 42,5
Преко 60 година 1.199 1149 31,6 44,7

      Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 
 
 

Табела 5. Број домаћинства и просечна величина 

 

Број домаћинстава Просечна величина 
домаћинстава  

Попис 1991 Попис 2002 Попис 1991 Попис 2002 
Урбана 380 227 2,40 2,50
Сеоска 1.066 927 2,70 2,15

      Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 
 

Табела 6. Фактори развоја становништва 
 

 Попис 1991 Попис 2002 

Годишњи наталитет (број новорођених на 
1000 становника) 6,10 5,20 

Годишња смртност (број умрлих на 1000 
становника) 29,8 28,50 

Број становника на раду у иностранству ..... ... 

Број избеглих лица  .... 24 

Број интерно расељених лица ... 11 

      Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 

Табела 7. Структура по стручној спреми 
 

 
Укупан број 
запослених 

Запослени у 
привреди 

Запослени ван 
привреде 

Укупан број 
незапослених 

У К У П Н О 1991 2002 1991 2002 1991 2002 1991 2002 



Основно 
образовање 234 ... 194 ... 40 .. .. 98

Средње III степен 101 ... 89 ... 12 ... ... 37

Средње IV 
степен 216 ... 102 ... 114 ... ... 100

Више 
образовање 82 ... 20 ... 62 ... ... 4

Високо 
образовање 47 ... 11 ... 36 .... ... 5

      Извор података: Попис становништава 2002. године – Републички завод за статистику Србије 
 

 
Табела 8. Преглед незапослености по општинама Јабланичког округа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина/Јабланички округ Број незапослених 

Лесковац 21.745 

Бојник 2.777 

Црна Трава 287 

Лебане 5.017 

Медвеђа 1.260 

Власотинце 4.992 

 
Табела 8. Преглед укупног броја корисника 

 
Година Број корисника Ланчани индекс 
2001. 387 1,0 
2002. 252 0,65 
2003. 268 1,06 
2004. 294 1,09 
2005. 298 1,01 

Извор података: Центар социјални рад општине Црна Трава, 2006. година 
 

Табела 9. Старосна структура корисника социјалане помоћи 
 

2004. 2005. Старосна група 
Број % Број % 

Индекс  
2005./2004. 

Деца и 
омладина 41 13,95 43 14,43 1,04 

Одрасла лица 81 30,27 96 32,21 1,07 
Остарела лица 164 55,78 159 53,36 0,96 
Укупно: 294 100,00 298 100,00 1,01 
Извор података: Центар социјални рад општине Црна Трава, 2006. година 

 
 

Табела 10. Кретање броја корисника основних облика социјалне и породично – правне  
заштите 

 
Број корисника Облик заштите 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 
Индекс 

2005./2004. 
Усвојење - - - - - - 
Старатељство 
(укупно) 11 11 8 8 8 1,0 



Смештај у 
установу 11 15 11 20 14 0,7 

Смештај у другу 
породицу 4 4 4 9 9 1,0 

Додатак за помоћ 
и негу 

11 16 13 15 13 0,8 

Материјално 
обезбеђење 

97 125 155 170 182 1,07 

Помоћ за 
оспособљавање и 
рад 
(рехабилитација) 

- - - - - - 

Заштићено 
становање - - - - 21 - 

Услуге социјалног 
рада - - - - - - 

 
Табела 11. Посебна права која се финансирају из буџета општине Црна Трава 

 
Број корисника Облик заштите 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 
Индекс 

2005./2004. 
Привремени 
смештај у 
прихватилиште 
и прихватну 
станицу 

- - - - - - 

Једнократна 
помоћ у новцу 
(број породица) 

62 87 144 188 203 1,07 

Једнократна 
помоћ у натури 
(број породица) 

6 2 7 9 17 1,88 

Помоћ у кући - - - - - - 
Дневни боравак - - - - - - 
Опрема 
корисника за 
смештај у 
установу с.з. или 
у другу 
породицу 

- - - - - - 

Извор података: Центар социјални рад општине Црна Трава, 2006. година 
 

 
 

Табела 12. Структура површине земљишта 
 
 

Површина у ха 
Приватна 

својина 
Друштвена 

својина Укупно 
Ред. 
број СТРУКТУРА ПОВРШИНЕ 

ф % ф % ф %
1. Оранице и баште 1.645 92,3 138 7,7 1.783 100 
2. Воћнаци и виногради 331 95,4 16 4,6 347 100 
3. Ливаде 6.399 83,5 1.263 16,5 7.662 100 
4. Свега обр. површине 8.375 85,5 1.417 14,5 9.792 100
5. Пашњаци 1.609 27,4 4.266 72,6 5.875 100 
6. Свега пољ. површине 9.984 63,7 5.683 36,3 15.667 100
7. Шуме и засади 5.762 39,3 8.889 60,7 14.651 100 



8. Неплодно земљиште 180 22,9 607 77,1 787 100 
9. Укупне површине 15.926 51,2 15.179 48,8 31.105 100

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Табела 13. Путна инфраструктура 
 
 

Putni pravac Crna Trava- 
Zlatanci

Crna Trava - 
Brod

Crna Trava - 
Mlačište

Crna trava - 
Ruplje

Dužina puta (km) 9,5 5,6 12,0 15,0

Asfaltirani put standarne 
širine (km)

6,0 5,0 5,0 5,0

Procenat puta standarne 
širine %

66,60% 100% 41% 33%

Putni pravac Crna Trava- 
Dobro Polje

Crna Trava - 
Gornje Gare

Crna Trava - 
Darkovce

Crna trava - 
Sastav Reka

Dužina puta (km) 17,0 17,0 17,5 15,0

Asfaltirani put standarne 
širine (km)

8,0 13,0 12,5 15,0

Procenat puta standarne 
širine %

47% 76% 71% 100%

Putni pravac Crna Trava- 
Krivi Del

Crna Trava - 
Jabukovik

Crna Trava - 
Gradska

Crna Trava - 
Preslap CT-Kalna

Dužina puta (km) 20,0 21,0 23,0 36,0 31,0
Asfaltirani put standarne 
širine (km)

16,0 16,0 23,0 29,0 28,0

Procenat puta standarne 
širine %

80% 76% 100% 80% 90%

 
 

Табела 14. Водоводна инфраструктура по сеоским домаћинствима 
 



1999 2000 2001 2002
B r. s eos kih dom. s a pris tupom 

pijać oj vodi
1075 1021 970 927

B r. s eos kih dom. koja nis u pod 
nom. odg.J KP

1075 1021 970 927

Pokrivenos t  s eos . nas elja 
minimumom us luga (%)

100% 100% 100% 100%
 

Табела 15. Водоводна инфраструктура у седишту општине 
 

Godina 1999 2000 2001 2002

Broj domacinstva koja su 
snadbevena vodom iz JKP

… … 154 151

Domaćinstva pod nominalnom 
odgovornošću JKP

… … 174 171

Pokrivenost gradskih                 
naselja    (%)                         

… … 88,50 88,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 16. Површина по употреби и намени 
 
 

 
Укупна 
површина 
км2 

Стамбена 
површина км2 

Пословна 
површина 
км2 

Пољоприв 
редно 
земљиште 
км2 

Шуме 
км2 

Рекреација 
Водене 
површине 
км2 

Неискори 
шћено 
земљиште 
км2 

Урбана 9 3,5 5,5 ... ... ... ... 

Сеоска 303 8,00 2,00 156 137 ... ... 

 
Табела 17. Друштвени производ и народни доходак 
 

- у општини Бојник          ДП износио је 710.249 дин.   а НД износио      599.867 дин. 
- у општини Власотинце ДП        ''  1.368.957    ''      НД        ''         1.176.487 дин. 

 - у општини Лебане         ДП        ''              965.800    ''        НД        ''            849.780 дин. 
 - у општини Лесковац     ДП        ''             11.450.080   ''     НД        ''           10.034.947 дин. 
 - у општини Медвеђи      ДП        ''   304.530    ''         НД        ''            269.615 дин. 
 - у општини Црна Трава  ДП        ''                 153.635    ''          НД        ''            136.692 дин. 
 

Табела 18. Предузећа носиоци привреде у општини 
 

Назив предузећа Власиничка структура Број запослених 

ОЗЗ „Балкан“*  задружно 4
АД Црна Трава мешовито 3
Симпо РЈ „Симби“ друштвено 20
ДОО „Јубаинвест“ Лесковац приватно 9
ХУП „Европа“ Сурдулица друштвено 4
ЈП „Србија шуме“ државно 12



ЈП ЕПС Техничка јединица Црна Трава државно 5
ЈПКУТ „Вилин Луг“ општинско 8
УКУПНО  65
* Напомена: У свом саставу има око 50 задругара од којих је 30 из Црне Траве 
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