Уместп увпда: Према материјалнпм и духпвнпм препбликпваоу
блашкпг краја
Ппщтпвани суграђани,

Већ дужи низ гпдина Блаце, у свпм пкружеоу, ужива имич напредне и атрактивне
средине, кпја се преппзнаје пп развијенпј приватнпј иницијативи и предузетнишкпм духу.
Међутим, без пбзира на несппрну лидерску ппзицију у Тпплишкпм крају, и щире1 увек има
прпстпра за напредак. Кап успещна ппщтина, Блаце иде напред и тиме щтп преппзнаје
прпстпр за напредпваое и незадпвпљава се ппстигнутим.
Схватајући знашај правилнпг приступа екпнпмскпм развпју за ппщтине у транзицији,
урадили смп Дпкумент кпји се налази пред Вама – „Стратегија пдрживпг развпја
oпщтине Блаце 2011 – 2020.“ (у даљем тексту: Стратегија), са прилпзима уз оу. Пвим су
пдређени пснпвни правци развпја наще ппщтине у наредних десет гпдина, кпји је урадип
струшни „тим“ кпји сам пдредип.
Стратегија пдражава реалне тежое, намере и правце активнпсти кпје лпкална
сампуправа намерава да пстварује наредних гпдина какп би се ппбпљщап материјални
пплпжај ппјединца, па целе ппщтине, унапредилп пкружеое за развпј бизниса,
зауставила миграција, птвприле перспективе младима, а Блаце ппстала прпсперитетна и
средина ппжељна за живљеое, и пре негп щтп ппстанемп равнпправна шланица друщтва
еврппских нарпда.
Наравнп, да би се све пвп пстварилп мпра дпћи пре тпга дп сущтинскпг и системскпг
рефпрмисаоа пплпжаја лпкалних сампуправа и заједница, ппсле јасне идентификације
прпблематике претхпдне деценије.
Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе и успещан пренпс надлежнпсти у делу
администрираоа лпкалних прихпда је највећи и најважнији резултат фискалне и
финансијске децентрализације у Србији, дп пвпг тренутка. Псим бучетских циљева кпји су
ппстигнути у делу веће предвидивпсти лпкалних прихпда устанпвљаваоем система
трансфера, заппшетп је хпризпнталнп уједнашаваое знашајнп за равнпмернији развпј, али
и пснпвана Кпмисија за финансираое лпкалне сампуправе на институципнални нашин
впђеоа разгпвпра централне и лпкалних власти. Пунијем пствареоу екпнпмске улпге
ппщтина дппринпси мпгућнпст впђеоа лпкалне ппреске пплитике, щтп је јпщ једнп
дпстигнуће закпна. Србија је међутим, изгледа уз јпщ две државе у Еврппи и кризнпм
перипду смаоила средства лпкалним сампуправама, за разлику пд свих псталих кпје су
шак ппвећавале ппдрщку лпкалним бучетима у пвим тренуцима кризе.
Лпкална сампуправа је најближа свакпдневним прпблемима грађана, пна је
државни прган кпме се грађани најлакще пбраћају за рещаваое живптних прпблема и
задпвпљеое пптреба. Јашаое ушещћа грађана у прпцесу дпнпщеоа бучетских и других
пдлука немерљив је дппринпс развпју демпкратишнпсти друщтва, а тиме и квалитета
живпта. Ангажман грађана се ппказује какп крпз институципналне, такп и крпз
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Пвакп је несппрнп и статистишки (види ппдатак у пвпм дпкументу везан за висину GDP за Блаце, у пднпсу
на друге лпкалне сампуправе у Тпплишкпм пкругу).
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ванинституципналне фпрме делаоа. Гптпвп сви релевантни еврппски дпкументи п
градпвима (Еврппска градска ппвеља и др.) ангажман грађана стављају у први план и
пбавезују лпкалне власти на активну сарадоу с удружеоима грађана у гптпвп свим
питаоима пд важнпсти за квалитет живпта у граду.
Самп такп је ваистину, мпгуће пбезбедити садржај „Град пп мери шпвека“, да
упптребимп синтагму Рудија Супека, а щтп у ствари знаши град (лпкална заједница –
Ппщтина) у кпме разлишите друщтвене групе мпгу да пстварују свпје пптребе, у кпјем
институције функципнищу у кприст интереса и пптреба грађана.
Према Закпну п лпкалнпј сампуправи знашајније извпрне надлежнпсти ппщтина и
градпва јесу: екпнпмски развпј, предузетнищтвп, пбразпваое, спцијална и здравствена
защтита, култура, сппрт, инфпрмисаое, кпмуналне делатнпсти, сапбраћај, урбанизам,
станпваое, ппљппривреда, защтита живптне средине и друге. Средства пптребна за
финансираое прпјеката из наведених пбласти и дп десетине пута су већа пд лпкалних
бучета. Истпвременп, при дпнпщеоу нпвих закпна не ппщтује се принцип ппвезанпсти
пренпса нпвих надлежнпсти са пбезбеђеоем средстава пптребних за оихпвп
финансираое. Пвим тихим прпцеспм, свакпм нпвпм пбавезпм умаоује се финансијска
снага лпкалне сампуправе.
Будуће кпраке у рефпрми финансија лпкалне сампуправе треба усмерити у правцу
дпнпщеоа закпна п импвини лпкалне сампуправе (јавнпј импвини), на пснпву кпјих би
лпкалне сампуправе мпрале да приступе активираоу импвине и адекватнпм управљаоу
опме. Такпђе, власнищтвп над импвинпм далп би ппдстрек јашаоу алтернативних пблика
задуживаоа, кап щтп су ппщтинске пбвезнице. Ппстпје прпцене директне щтете, кпја се
свакпг дана увећава, збпг шиоенице да у шитавпј Еврппи самп српске лпкалне сампуправе
немају свпју импвину. Сигурнп је да недпстатак импвине пгранишава лпкалне сампуправе
у привлашеоу инвестиција и бпљем пствареоу екпнпмске улпге.
Oва стратегија се јаснп, пслаоа на пптенцијале, ресурсе и кпмпаративне
преднпсти кпјима наща ппщтина распплаже, а кпји се мпгу ставити у функцију оенпг
бржег развпја. Опм су утврђена пснпвна стратещка питаоа кпја ће бити предмет пажое у
нареднпм перипду. Свесни смп оихпве слпженпсти и прпблема кпји нас пшекују у
рещаваоу пвих питаоа, али верујемп да удруженим снагама свих станпвника блашкпг
краја, и у сарадои са брпјним институцијама мпжемп ушинити ппмаке не самп у правцу
(1) ппбпљщаоа материјалнпг живптнпг стандарда у нащпј ппщтини, већ и (2) прпмене
препвладавајућег духа кпји нажалпст има садржај малпграђанщтине.
Да, малпграђанщтина је у међувремену узнапредпвала, стекла наппаку сампсвест,
дпшекала се мпћи скпрп, и се устплишила кап владајућа филпзпфија и нашин размищљаоа.
Какп сам рпђен у малпм селу – Барбатпвац, те пдрастап у малпј варпщи - Блацу,
мене је прпблем паланащтва интереспвап пд првпг шитаоа бриљантне, ппушне и пзбиљне
„Филпзпфије паланке"2, кпја је нажалпст и дан данас актуелна. Ратпви, слпм екпнпмије и
мпнетарнпг система, и свекпликп прппадаое у задопј деценије прпщлпг века билп је
итекакп ппзитивни миље да малпграђанщтина загпсппдари, јер је дух малпграђанщтине
инаше, у непријатељскпм пднпсу и према свету и према духу, кап таквпм.
Стпга, ппзивам све оих да удружимп снаге и наще Блаце, ушинимп бпљим и
лепщим на ппнпс прецима и радпст пптпмцима.
Небпјща Милпсављевић
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Пвп делп пбјављенп први пут у шасппису „Трећи прпграм“, кпји је издавала Радип - телевизија Бепград,
бр.2/1969.
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1. Увпд
Пва Стратегија је израђена у сарадои између ппщтине Блаце и оених грађана.
Прпцес је заппшеп пдлукпм председника ппщтине Блаце, дана 01.07.2010.гпдине, и
заврщен је кпнашним усвајаоем стратегије дана 13.12.2010. гпдине, пд стране Скупщтине
ппщтине Блаце.
 Приступ: стратещки и партнерски прпцес
Закпн п лпкалнпј сампуправи дефинище израду, усвајаое и реализацију стратегије
лпкалнпг развпја кап једну пд главних пдгпвпрнпсти ппщтина (шлан 32. став 1. ташка 4.
Закпна п лпкалнпј сампуправи, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07). Нити
институципнални пквир, нити прпцедура или садржај пвих дпкумената нису прпписани
закпнпм или ппдзакпнским актима. Какп гпд, неке пдредбе закпна мпгу се применити у
прпцесу израде, усвајаоа и реализацији стратегије.
Ппщтинскп развпјнп планираое пп први пут представља стратещки и партнерски
прпцес, крпз кпји заинтереспване стране из јавнпг, ппслпвнпг и цивилнпг сектпра пцеоују
лпкалне пптенцијале, упшене мпгућнпсти за бржи друщтвенп-екпнпмски развпј и
ппбпљщаое живптних услпва у ппщтини. Прпцес је бип фпкусиран на заједнишки рад и
дпнпщеое заједнишке пдлуке (плана) п будућнпсти блашке ппщтине.
 Главни принципи: пд ушещћа дп пдрживпсти
- Приступ „пд дпле ка гпре“: Стратегија је впђена и развијена пд стране лпкалне
управе и нащих заинтереспваних страна, не пд стране експерата. Експерти су пбезбедили
самп савет и исцрпну струшну и технишку ппдрщку. Језгрп ппщтинскпг тима је пбушенп пре
свакпг кпрака прпцеса планираоа, а заврщена стратегија је усвпјена пд стране Скупщтине
ппщтине.
- Активнп ушещће и птвпренпст: Прпцес је бип птвпрен за јавнпст, крпз ушещће
представника цивилних и ппслпвних прганизација и ппщтинских представника у телима
устанпвљеним за израду пве стратегије. Ппред тпга, јавнпст је инфпрмисана путем
лпкалне ТВ станице. Разлишите интересне групе су разматрале нацрт стратегије, крпз
прпцес кпнсултација, кпји је трајап пд пктпбра дп децембра 2010. гпдине. Укупнп је пкп 70
људи билп укљушенп у прпцес. На пвај нашин, капацитет администрације кап и
заинтереспваних страна је знашајнп ппвећан и нпва мрежа сарадое је усппстављена.
- Радипнице, а не састанци: Тпкпм прпцеса, прганизпван је низ пд 5 радипница,
састанака и кпнсултација, щтп је далп свим ушесницима мпгућнпст да буду саслущани и да
кажу нещтп п будућнпсти оихпве заједнице.
- Једнак пднпс према свима: Не ппстпје разлике. Радили смп заједнп и имали једнак
пднпс према свима, без пбзира да ли се ради п представницима пплитишких партија,
ппслпвним људима, представницима невладиних прганизација, ппљппривредницима,
свещтеницима, прпсветним радницима, младим људима и сл. Ппнпсни смп да су 20%
свих ушесника биле жене, дпк је приближнп 35% билп младих а 65% припада старијим
генерацијама.
- Кратак, јасан и фпкусиран: Пвај дпкумент је кратак и разумљив људима кпји треба
да га усвпје, имплементирају, а и пнима кпји ће имати кпристи пд оегпве реализације.
- Приврженпст принципима пдрживпсти: Кљушни принцип примеоен при
пдређиваоу наще визије, циљева и припритета, јесте принцип пдрживпг развпја. Наща
ппщтина ће настпјати да искпристи свпје ресурсе на нашин да пдгпвпри на пптребе нащих
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грађана, впдећи рашуна п живптнпј средини. Ми верујемп да ће данащое пптребе
ппстпјати, не самп у садащопсти, већ и у непдређенпј будућнпсти. Пдрживи развпј се не
фпкусира искљушивп на захтеве пкружеоа, већ је свепбухватнп ппдељен на три битна
дела: пдрживпст живптне средине (защтита), екпнпмска пдрживпст (развпј) и друщтвена
пдрживпст (развпј). Збпг тпга пва стратегија ппвезује мултидисциплинарне пптенцијале
и капацитете и представља их кап кљушне елементе нпве стратегије пдрживпг развпја.
Слика 1. Мултидисциплинарни кпнцепт пдрживпг развпја

Извпр: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development

- Равнптежа пптенцијала, пптреба, идеја, ресурса и капацитета: Наща стратегија
није „листа лепих жеља“. Пна пдражава стварне пптребе, кап и реалну прпцену нащих
ресурса, кпмпаративних преднпсти, финансијских мпгућнпсти и капацитета наще
заједнице.
- Пснпвна прпцена тренутне ситуације: У циљу пдређиваоа реалне ппщтинске
развпјне стратегије урађена је анализа тренутнпг степена развпја. Све дпступне
инфпрмације и ппдаци, у време израде плана, су кприщћени али их треба узети са
извеснпм резервпм, збпг недпстатка ппјединих ппдатака, оихпве застарелпсти или
пбезвређиваоа.
 Прпцес усвајаоа стратегије и прпмене
На крају прпцеса, дискутпванп је п заврщнпм нацрту стратегије и пн је усвпјен пд
стране Скупщтине ппщтине. Све прпмене стратегије су дпнете крпз Скупщтину, псим
акципнпг плана кпји је пперативни дпкумент и самим тим вище флексибилан.
 Стратещки пквир
Стратегија пдрживпг развпја је најважнији стратещки дпкумент ппщтине за перипд
2011-2020. гпдине, премда ппщтина не мпже делпвати сампсталнп у циљу рещаваоа свих
свпјих прпблема. Пна треба да преппзна важнпст међуппщтинске сарадое и сарадое са
наципналним нивппм.
Предлпжена визија, стратещки циљеви и припритети следе главне правце свих
релевантних наципналних стратегија, а ппсебнп:
- Стратегија привреднпг развпја Србије 2006.-2012.;
- Стратегија пдрживпг развпја Србије;
- Стратегија смаоеоа сирпмащтва у Србији;
Са друге стране, пна пружа ппщти пквир за будући развпј билп кпг сектпрскпг плана,
прпстпрнпг плана и гпдищоег планираоа бучета.
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2. Aнализа тренутне друщтвенп-екпнпмске ситуације и защтите
живптне средине
2.1. Пснпвне инфпрмације
Табела 1. Оснпвни прпфил ппщтине Блаце
Блаце

Тпплишки пкруг

Република Србија

Велишина пбласти у km2

306

2.229

88.361

% пбрадиве земље

57,6

52,8

65,90

Брпј станпвника

13.759

102.075

7,498.001

Брпј активних станпвника

5.551

41.799

3,398.227

Удеп активнпг станпвнищтва %

40,34

40,94

45,33

Брпј незаппслених

1.896

14.407

727.621

% незаппслених

34,15

34,46

21,41

% заппслених у предузећима и устанпвама

82,2

67,2

71,4

% лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст

17,8

32,8

28,6

Извпр: Републишки Завпд за статистику

2.2. Гепграфски и истпријски ппдаци: Теритприја крпз време и прпстпр
2.2.1. Пплпжај и велишина
Ппщтина Блаце је смещтена у Тпплишкпј кптлини, на истпшним пбрпнцима
Кппапника и југпзападним пбрпнцима Јастребца, захватајући северпзападни деп
Тпплишкпг басена кпји је Јанкпвпм клисурпм сппјен са дплинпм Расине, пднпснп
Крущевашким басенпм. Иакп има периферан
инфраструктурни карактер у пднпсу на главне
магистралне
кпридпре,
Блаце
шини
раскрсницу путева према Кпспву и Метпхији,
Кппапнику, Крущевцу и Прпкупљу, щтп
представља ппвпљан транзитни пплпжај. Пд
Тпплишке магистрале ппщтина Блаце је
удаљена самп 12 км. Теритприја ппщтине
Блаце се граниши са севера теритпријпм
ппщтине Крущевац, са истпка ппщтинпм
Прпкупље, са југа Курщумлијпм и са запада
ппщтинпм Брус. Пп ппврщини је маоа
кппапнишка ппщтина (306 км²), у кпјпј се
налази 40 насеља, а према резултатима
ппписа из 2002. гпдине у опј живи 13759
станпвника. Пд тпг брпја у Блацу живи 5465, а
у сепским насељима 8294 станпвника.
Насеље Блаце смещтенп је ппред реке
Блатащнице на пкп 12 км узвпднп пд оенпг
5

улива у Расину. На надмпрским висинама пд 380-430 мнм (средоа висина 395 мнм),
Блаце лежи на впдпделници сливпва река Расине и Тпплице. Најистпшнији деп насеља је у
сливу Тпплице.
2.2.2. Истпријски ппдаци: Теритприја крпз истприју
Гптпвп сигурнп у праистприји и истприји Блаце бива прирпдна веза између Истпка и
Запада, а ппстпје и материјални дпкази (пстаци бпгпмпља и утврђеоа) п бурнпј истприји у
предримскпм, римскпм, византијскпм, претурскпм и турскпм дпбу.
У ппследоем веку старе ере Римљани су населили Тпплицу, где је пре тпга живелп
племе Дарданаца, а има и трагпва п најездама Келта. Када се 395. гпдине Римскп царствп
ппделилп на два дела, пвај крај пптпада ппд пнп щтп се касније зпве Византија. У време
цара Јустинијана (527-565) пвај деп Тпплице ппстаје важна впјнпстратегијска пдбрамбена
зпна пд најезде Варвара. Тп је пмпгућавалп Слпвенима да уз сагласнпст Византијских
власти населе пве крајеве, те прихвате Хрищћанствп.
У XII веку српски жупан Стефан Немаоа управп негде на пвим прпстприма пкупља
племена, накпн щтп је савладап маое жупане, и ствара темеље за једну пд најјаших
држава у средоем веку. „Шини се да је управп Тпплица, пспбитп оен гпрои деп, била
централна Немаоина пбласт, јер је пн ту, према Јеришеку, имап свпју престпницу“.
(Миливпје Перпвић, „Тпплишки устанак“ – Култура, Бгд. 1988.). Накпн прпдпра Турака на
Балкан у XIV веку, пкп 1412. гпдине десппт Стефан дпбија пд Турака натраг на управљаое
пвај крај. Међутим, пвп краткп траје, па наступа најтежи перипд у истприји српскпг нарпда
кпји је живеп на пвим прпстприма, јер је мнпгп људи пдведенп кап рпбље. Пкп 1437/44
гпд. уследила је кпнтрапфанзива десппта Ђурђа Бранкпвића и Јанка Хуоадија (Сибиоанин
Јанкп), па су Турци прптерани.
Међутим, султан Мехмед II („Псвајаш“) 1454/55. ставља ппд
свпју власт пвај крај, такп да је све дп 1877/78, нещтп вище пд
шетири века, Блаце газила „турска нпга“. У аустрп-турским
ратпвима (1683-1690 и 1737-1739) српскп станпвнищтвп ,
прпређенп ратпвима, бприлп се на страни Аустријанаца.
Пдступаоем Аустријанаца, збпг страха пд пдмазде, ппшелп је
пражоеое пвих пбласти, те Турци врще кплпнизацију
нехрищћана, нарпшитп Арбанаса (Щиптара) у пве пбласти. Дп
ппвлашеоа турскпг и щиптарскпг живља дпщлп је накпн
пслпбпђеоа пвих крајева у српскп-турскпм рату 1877/1878.
гпдине.
У ратпвима за пслпбпђеое Србије (1876-1918) пвај крај је
дап велики дппринпс. Ппнпс целе Србије и врхпвнпг кпманданта
Слика 2. Сппмен Кпсти
српске впјске, краља Петра I Карађпрђевића, бип је шувени
Впјинпвићу у селу Гргуре
„Гвпздени пук“ кпји су шинили младићи из пвпг краја.
„Пвај крај бип је 1917. гпдине стецищте тзв. Тпплишкпг устанка, јединпг на
пкупиранпј теритприји“. (Андреј Митрпвић „Устанишка бпрба у Србији 1916-1918“), тпкпм
кпјег је пслпбпђенп Блаце.
У II светскпм рату пвај крај је бип врелп шетнишкпг и партизанскпг ппкрета и
парадигма грађанскпг рата кпји је трајап пд 1941-1944. гпдине.
И ппследоа ратна дпгађаоа кпја су се пдиграла на прпстприма бивще Југпславије,
кап и дпгађаоа на Кпспву, узела су свпј данак међу младићима из блашке ппщтине.
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2.3. Живптна средина и прирпдни ресурси
2.3.1. Прирпдни ресурси
Ппљппривреднп земљищте
Пд укупне ппврщине ппљппривреднпг земљищта (17.934 ha) пбрадиве ппврщине су
86,88% или 15.578 ha. Пва пбрадива ппврщина земљищта у ппщтини ппдељена је на
68.535 парцела, щтп знаши да је 1 hа пбрадиве ппврщине ппдељен на 4,4 парцеле.
Ппменуте ппврщине земљищта су прекп 99% у приватнпј свпјини а пстатак су пстали
пблици свпјине. Приватнпм свпјинпм земљищта газдује пкп 4.873 дпмаћинстава, щтп пп
једнпм дпмаћинству изнпси пкп 3,41 hа земљищта.
На пбрађеним ппврщинама земљищта се гаје разлишите биљне културе, и тп:
Пранице и бащте: 10.848 hа на 40.847 парцела,
Впћоаци:
3.251 hа на 20.655 парцела,
Винпгради:
387 hа
на 4.536 парцела,
Ливаде:
1.901 hа на 2.497 парцела.
Шуме
На ппдрушју ппщтине Блаце щумски ресурси заузимају 37% пд укупне ппврщине
(306,4 км²) щтп је вище пд прпсека за Републику Србију (27,5%), и указује да је теритприја
ппщтине Блаце бпгата щумпм.
Власнишка структура щума на теритприји ппщтине Блаце ппказује да је 66% щума и
щумскпг земљищта у државнпм власнищтву, а 34% у свпјини грађана (укупнп 11.466 hа).
Пд тпга, пд пбраслпг щумскпг земљищта 65,5% щума се налази у државнпм власнищтву, а
34,5% у приватнпм власнищтву (укупнп 10.875 hа).
Щуме у државнпм власнищтву на теритприји ппщтине Блаце сврстане су у две
газдинске јединице (ГЈ Велики Јастребац и ГЈ Јавпрац). За сваку газдинску јединицу
урађене су ппсебне щумске пснпве са десетпгпдищоим планпвима газдпваоа.
Приватне щуме су расппређене на 35 катастарских ппщтина са укупнп 12.540
катастарских парцела. Пснпвна карактеристика щума у приватнпм власнищтву је, да су пве
щуме везане за уситоене ппседе, такп да прпсешна велишина једне катастарске парцеле
изнпси 0,30 hа.
Клима
Теритприја ппщтине Блаце има умеренп кпнтиненталну климу са изразитим
кпнтиненталним карактеристикама, кпја са ппвећаоем надмпрске висине ппприма
карактер планинске климе. На такве климатске карактеристике су, ппред сппљних
фактпра, утицале и карактеристике Тпплишке кптлине и правци пружаоа планинских
масива Кппапника и Великпг Јастребца.
На теритприји ппщтине Блаце прпсешна средоа гпдищоа температура изнпси
10,1ºС. На пснпву ппдатака Метепрплпщке станице у Блацу, у следећпј табели су дате
средое месешне температуре ваздуха:
Табела 2. Прпсешна температура ваздуха за Блаце пп месецима

Блаце

I

II

III

IV

V

VI

T, ºС

-0.6

0.5

4.4

9.2

13.3

16.8

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Гпд.

20.8
19.7
14.2
9.8
4.0
1.6
10.1
Извпр ппдатака: Републишки хидрпметепрплпщки завпд
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Из пве табеле се види да је најнижа температура у јануару (-0,6ºС), а највища у јулу
(20,8ºС) те гпдищоа амплитуда изнпси 21,4ºС.
Кпнтинентални климат ппщтине Блаце карактерищу средое температуре гпдищоих
дпба: 0,6ºС за зиму, 9,0ºС за прплеће, 19,1ºС за летп и 9,3ºС за јесен. На бази
дугпгпдищоих праћеоа климатских прпмена на пвпм ппдрушју, најхладнији месец у
гпдини је јануар са прпсешнпм дневнпм температурпм пд -0,6ºС а најтпплији јули са
температурпм пд 20,8ºС.
Пп тпме се ппднебље ппщтине Блаце пдликује хладним зимама, незнатнп тпплијпм
јесени и прплећа и умеренп тпплим летпм, па дужина вегетаципнпг перипда изнпси 220
дп 240 дана. У вищим делпвима ппщтине снежни ппкриваш се дуже задржава, па су зиме
пщтрије. Лета су пвде збпг веће апсплутне висине и ппщумљенпсти знатнп свежија, па се
жетве пбављају 15 дп 20 дана касније негп у кптлинскпм делу ппщтине.
Хидрпграфски пптенцијал
Впдени тпкпви пбухватају реку Блатащницу (припада сливу Расине), Барбатпвашку и
Јпщанишку реку, кап и брпјне маое впдптпкпве. Пд впдппривредних пбјеката истише се
акумулација „Придвприца“, кпја служи за впдпснабдеваое станпвнищтва ппщтине Блаце,
кап и мала акумулација „Ппппва“ на реци Блатащници, кпја је запущтена и ппвременп
прпузрпкује ппплаве пкплних насеља. Ппсебну хидрплпщку ппјаву представља Блашкп
језерп, ппврщине пкп 12 hа, кпје се напаја ппдземним впдама Блатащнице и кпје је већим
делпм зараслп у щевар и трску, па представља типишан пример мпшваре у изумираоу.
Лежи јужнп пд насеља Блаце, на надмпрскпј висини пд 385 м, пблика благп извијенпг
пплукруга, дужине пкп 800 м и највеће щирине дп 200 м.
Хидрплпщка мрежа ппщтине Блаце ппдељена је између слива Расине (Блатащница)
и Тпплице (Барбатпвашка река*). Блатащница је најппзнатија притпка Расине, кпја извире
на падинама Великпг Јастребца исппд врха Црна Шука (871 м). На свпм тпку крпз ппщтину
Блатащница прима притпке са Великпг Јастребца и кппапнишких пгранака Лепенца и
Јавпрца. Оене најзнашајније леве притпке су Трбуоска и Сибнишка река, а десне Пребреза
и Чепница.
2.3.2 Упптреба прирпдних ресурса у садащопсти и загађенпст
Прирпдне карактеристике, насеља са кпнцентрисанпм изградопм у највећем делу
Ппщтине, ппљппривредна пријентација и низак нивп развијенпсти псталих грана
привреде, кап и релативнп ниска изграђенпст прпстпра пбјектима супра и
инфраструктуре, услпвили су дпбар и пшуван квалитет пснпвних елемената живптне
средине на теритприји ппщтине Блаце. Иакп се на теритприји ппщтине не врще
систематска мереоа квалитета ваздуха и ппврщинских и ппдземних впда, мпже се
регистрпвати да пни испуоавају закпнски прпписане стандарде, уз кпнстатацију
перманентне ппаснпсти пд загађиваоа ппврщинских впдптпкпва (пре свега реке
Блатащнице) и ппдземних впда (плитких издани у равнишарским теренима), кап
ппследица упущтаоа непрешищћених атмпсферских, кпмуналних и индустријских
птпадних впда у прирпдне реципијенте, услед недпвпљне изграђенпсти канализаципне
инфраструктуре и неппстпјаоа санитарнп уређених септишких јама у сепским
дпмаћинствима и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у Блацу.
___________________________
*У шувенпј „Нарпднпј енциклппедији српскп-хрватскп-слпвенашкпј“ (1928.), прпф. др. Станпја Ст.
Станпјевића, „Барбатпвашка река“ је једина пдредница кпја се тише блашкпг краја. Пва река пплази пд
Гплице, прплази крпз Барбатпвац, кап тада (а и данас) екпнпмски најважније, али и највеће сепскп насеље и
утише у Тпплицу (на 25. км).
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Такпђе, у маопј мери изражена је и деградација земљищта и прпмена физишкпхемијских карактеристика педплпщкпг ппкриваша кап ппследица узајамнпг дејства
прирпдних и антрпппгених шинилаца на ппсматранпм ппдрушју: пре свега, тп се пднпси на
ерпзивна ппдрушја у брдскп-планинскпм делу Ппщтине, бујишне тпкпве на ппдрушју
ппщтине, ппдрушја са интензивнијпм применпм агрпхемијских средстава (минерална
ђубрива, пестициди, средства за защтиту биља, итд.) у ппљппривреднпј прпизвпдои
(претежнп у дплинским ппдрушјима ппщтине).
Управљаое чврстим птпадпм пдвија се на недпвпљнп адекватан нашин;
прганизпванп сакупљаое и пднпщеое смећа пбухвата свега пкп 50% дпмаћинстава
пппулаципнп већих насеља, щтп је прпузрпкпвалп фпрмираое већег брпја
нехигијенских сметлищта, и тп на прпстприма кпји мпгу угрпзити квалитет живптне
средине (у дплини решних тпкпва, на карстним теренима, у близини лпкалних
впдпизвприщта, итд).
Ппстпјећа деппнија кпмуналнпг птпада
налази се на кат. парцели бр. 3343 КП Међухана,
дужине 450, щирине 5-35 метара и ппврщине 0,8
хектара. Пд Блаца је удаљена пкп 3км. Гпдищое
се на пву лпкацију дпвезе и деппнује 2.594 тпнe
кпмуналнпг птпада. Санација деппније са
кпнтрплисаним пдлагаоем заврщена је крајем
2007. гпдине, према „Прпјекту санације,
затвараоа и рекултивације сметлищта Међухана
Слика 3. Шира лпкација сметлане у Међухани
кпд Блаца“ (Института „Кирилп Савић“, са
седищтем у Бепграду), а на кпји је дпбијена сагласнпст Управе за защтиту живптне
средине. Санација је пдрађена крпз пет фаза: припремни радпви, земљани радпви,
хидрпграфски радпви, гасификација и пзелеоаваое. Знашајан напредак у ппбпљщаоу
ситуације се мпже пшекивати у будућнпсти, пбзирпм да је ппкренут прпцес изградое нпве
регипналне санитарне деппније, на кпјпј ће се пдлагати птпад са теритприја ппщтина
Блаце, Прпкупље, Курщумлија и Житпрађа.
Щтп се тише квалитета птпадних впда, пд
укупнп 40 насеља на теритприји ппщтине, пбјекти
канализаципнпг система за евакуацију птпадних впда
ппстпје самп у насељу Блаце. Пстала насеља намају
заједнишке системе каналисаоа. У оима се евакуација
птпадних впда врщи прекп септишких јама или се
некпнтрплисанп испущтају у лпкалне впдптпке. У
ппјединим селима је ппстпјеће стаое евакуације
птпадних впда вепма неппвпљнп, щтп је нарпшитп
израженп у селима на равнишарскпм терену (Стубал,
Слика 4. Садащое стаое ППОВ
Шушале, Трбуое, Драгуща и др.).
Систем за птпадне впде ппкрива пкп 90% насеља,
а за атмпсферске пкп 30%.
Ппстпјећи канализаципни систем је сепараципни, прпјектпван за механишке,
биплпщке и хемијске ппступке пбраде птпадне впде. Лпкација ппстрпјеоа за
прешищћаваое птпадних впда је западнп пд насеља Блаце, ппред реке Блатащнице, у
близини пута Блаце-селп Трбуое. Изграђенп ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда
је радилп у перипду пд 1985.-86. гпдине. На пвакп изграђенпм ппстрпјеоу за
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прешищћаваое птпадних впда већ 1984. гпдине, пре званишнпг ппшетка рада, настала су
пщтећеоа услед разпрнпг земљптреса на Кппапнику.
Птпадне впде се данас изливају у реку Блатащницу без икаквпг третмана прекп
уређаја за прешищћаваое птпадних впда, кпји накпн престанка рада 1986. гпдине, никада
вище није стављен у функцију.
У прптеклпм перипду нарасла је пптреба за даљим развпјем ппстпјеће
инфраструктуре насеља, а тиме и канализаципне мреже. У циљу испуоеоа захтева у
ппгледу екплпгије, защтите живптне средине и защтите ппстпјећих извприщта
впдпснабдеваоа, неппхпднп је у щтп краћем перипду дефинисати даљи развпј система за
каналисаое и система за прешищћаваое. Пвде се првенсвенп истишу захтеви защтите реке
Блатащнице и акумулације „Ћелије“, пбзирпм да је пвп ппдрушје ппд ппсебнпм защтитпм
кап извприщте за регипналнп впдпснабдеваое („Сл. гласник РС“, бр. 46/91).
Када је реш п впдпснабдеваоу, систем Блаце впдпм се снабдева са акумулације на
Придвпришкпј реци. Ппред пвпг впдпвпднпг система ппстпје маои системи кпје сами
кприсници пдржавају. Капацитети извпра са кпјих се сепскп станпвнищтвп индивидуалнп
снабдева впдпм за сада нису ппзнати.
Нису ппзнати ппдаци п губицима у индустрији, а у дпмаћинствима губици изнпсе и
дп 40%.
Ппстпји јпщ некпликп насеља кпја треба да се прикљуше на впдпвпдну мрежу, али
збпг пгранишених кплишина впде на извприщту, прикљушеое пвих насеља нема
задпвпљавајући ефекат. Прпцеоена прикљушенпст на јавнп впдпснабдеваое је пкп 70% и
тп није највећи прпблем у дпмену впдпснабдеваоа.
Кплишина распплпживе впде на извприщтима је највећи прпблем данас у
впдпснабдеваоу Блаца. На пснпву искуства људи кпји раде у впдпвпду у Блацу мпже се
закљушити да данас Придвпришкпм систему недпстаје пнпликп впде кпликп тренутнп
систем има сада на распплагаоу (у критишнпм перипду).
Ппред прпблема недпстатака дпвпљних кплишина впда, и прпблем квалитета је
вепма изражен:


самп ппстрпјеое Придвприца не задпвпљава у технишкпм ппгледу;



ппвећана ерпзија у пределу изнад акумулације-билп је слушајева да је ппстрпјеое
мпралп да стане са радпм збпг катастрпфалнп лпщег квалитата сирпве впде
насталпг услед неппсредне сеше щуме (град је пстајап без впде);
Квалитет ппљппривреднпг земљишта - Ппдрушје ппщтине Блаце прпстире се на
ппврщини пд 30.656 хектара. Пд пве ппврщине ппљппривреднп земљищте заузима 17.934
hа или 58,51%, щума 11.461 hа или 37,38% и неплпднп земљищте 1.261 hа или 4.11%.
Пд
укупне
ппврщине
ппљппривреднпг земљищта (17.934 hа)
График 1. Структура земљищта
пбрадиве ппврщине су 86,88% или 15.578
hа. Пва пбрадива ппврщина земљищта у
ппщтини ппдељена је на 68.535 парцела,
щтп знаши да је 1 hа пбрадиве ппврщине
ппдељен на 4,4 парцеле. Пвакп уситоени
ппседи дпдатнп угрпжавају експлпатацију
земљищта кап и оегпву екплпщку
защтиту.
Према ппдацима завпда за ппљппривреду при Вищпј ппљппривреднп-прехрамбенпј
щкпли, а на пснпву урађених анализа земљищта, закљушенп је да је дпщлп дп прпмене
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плпднпсти земљищта. Земљищта су закисељена, а евидентнп је и ппадаое садржаја
хумуса кап и макрп и микрп елемената.
Ерпзијпм се пднпсе велике кплишине најплпдније земље и запажа се на свим
типпвима земљищта али је највище изражена у ппдјастребашкпм делу и ппдкппапнишкпм
ппдрушју.
Пд укупнп пбрадивих ппврщина навпдоава се пкп 1% и тп неструшнп пптапаоем
целе земљищне ппврщине. Пваквим нашинпм навпдоаваоа квари се структура земљищта
и врщи оенп испираое.
Један пд вепма важних фактпра кпји утише на деградацију земљищта је сам шпвек.
Непланскпм пбрадпм земљищта шпвек изазива ерпзије и спираое плпднпсти земљищта.
Некпнтрплисаним унпщеоем пдређених минералних ђубрива квари се структура
земљищта, кап и хемијски састав, щтп се пдражава на ппвећаое киселпсти земљищта
(ппвећаоем фпсфпрне киселине у земљищту). Велика и некпнтрплисана упптреба
хемијских средстава за защтиту биља и хербицида дпдатнп загађују земљищте,
впдптпкпве, једнпм реши живптну средину. Ппједини пестициди пстају и разлажу се пп
некпликп гпдина у земљищту. Неправилнпм упптребпм хербицида меоамп биљну флпру
щтп се и те какп пдражава на квалитет и загађенпст земљищта.
У ппгледу квалитета прирпдних вреднпсти и предепних целина, теритприју
ппщтине карактерище релативнп дпбра пшуванпст прирпдних екпсистема (минималнп
нарущена пд стране прирпдних фактпра и антрпппгених активнпсти), амбијентална
вреднпст, карактеристишне пејзажне целине у виду брдпвитп-планинских терена у
кпјима су усешене дплине маоих решних тпкпва, пднпснп разнпврснпст у ппгледу
присутнпг геп и бипдиверзитета. Ппсебнп се издвајају пшувани предели пбрпнака
планина Јастребац и Кппапник; регистрпванп је једнп защтићенп прирпднп дпбрп
специфишних карактеристика (Специјални резерват прирпде „Пребреза“), а ппједини
лпкалитети су ппсебнп интересантни са аспекта оихпве даље валпризације и
евентуалнп стављаое ппд пдређене категприје защтите (извпр минералне впде у
Врбпвцу, ппјава минералних впда у Дрещници-„Будим Баоа“, лпкалитети са ресурсима
минералних сирпвина, итд.).

2.4. Људи: демпграфија, пбразпваое, људски пптенцијал
2.4.1. Демпграфски трендпви
Табела 3. Брпј станпвника према званишним ппписима

Ппщтина Блаце

Брпј станпвника

Насеље / гпдина

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

1

Алабана

483

489

370

298

227

180

146

2

Барбатпвац

1020

1125

947

691

568

424

356

3

Блаце

1824

2181

2564

3373

4362

5228

5465

4

Брежани

221

230

191

151

92

77

61

5

Вищеселп

381

388

358

315

202

145

117

6

Врбпвац

566

598

503

403

302

244

161

7

Гпроа Драгуща

605

604

475

409

389

361

258

11

8

Г. Јпщаница

968

1031

989

830

635

549

329

9

Гпрое Гргуре

869

884

741

636

516

388

327

10

Гпрое Сварше

530

592

440

318

223

178

128

11

Дпоа Драгуща

358

402

335

268

213

180

120

12

Дпоа Јпщаница

410

426

377

290

197

142

98

13

Дпоа Ращица

236

186

180

180

123

94

98

14

Дпое Гргуре

410

435

344

244

211

121

127

15

Дпое Сварше

430

434

349

278

196

161

122

16

Дрещница

320

356

332

270

216

125

102

17

Ђуревац

547

541

491

463

410

397

353

18

Кашаппр

188

196

171

144

94

104

72

19

Кащевар

928

748

626

576

497

418

336

20

Криваја

533

532

437

387

267

220

173

21

Кутлпвац

486

497

421

351

284

226

180

22

Лазаревац

436

422

345

242

179

159

114

23

Мала Драгуща

420

430

322

299

241

201

157

24

Међухана

493

538

429

356

303

263

187

25

Музаће

375

392

436

350

287

189

152

26

Ппппва

650

662

580

455

369

273

224

27

Пребреза

871

884

756

607

513

400

329

28

Претежана

256

253

259

260

181

161

114

29

Претрещоа

547

572

517

379

264

217

150

30

Придвприца

491

514

437

318

253

201

124

31

Ращица

400

496

438

342

285

244

183

32

Сибница

897

947

899

716

609

549

470

33

Стубал

558

544

505

490

468

467

396

34

Суваја

274

268

210

167

116

87

89

35

Суви Дп

1087

1132

956

741

603

505

389

36

Трбуое

1241

1262

1119

961

851

710

559

37

Шунгула

1259

1284

1125

887

714

484

419

38

Шушале

571

572

557

398

373

279

233

12

39

Чепница

313

334

371

312

272

235

231

40

Щиљпмана

224

227

197

176

157

123

110

УКУПНП

23676

24608

22099

19331

17262

15709

13759

Извпр: ЛЕАП дпкументација

Мпже се приметити да пд 50-тих гпдина дплази дп ппстепенпг ппадаоа укупнпг
брпја станпвника ппщтине. Пд 1950-их дп 2002. гпдине изгубила је 44%, а пд 1991.-2002.
пкп 8,6% станпвнищтва. Евидентна је тенденција смаоеоа брпја сепскпг станпвнищтва и
кпнцентрација станпвнищтва у градскпм и приградскпм ппдрушју Блаца. Сем тпга, ни пвп
ппдрушје није ппщтеђенп пд миграципних кретаоа ка већим регипналним центрима и тп
нарпшитп млађе пппулације.
Пд укупнп 13759 станпвника ппщтине, у сампм Блацу живи 5465, а у сепским
насељима 8294. 6943 су жене, а 6816 мущкарци. Пп наципналнпј или етнишкпј
припаднпсти 13479 су изјащоени кап Срби, 17 кап Црнпгпрци, 8 Југпслпвени, 7 је
Гпранаца, 5 Мађара, 9 Македпнаца, 70 Рпма, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 Шех, неизјащоених и
неппредељених је 16, пп регипнелнпј припаднпсти 5 и неппзнатп: 138.
Табела 4. Спципекпнпмске карактеристике Блаца

Ппврщина, km2, 2001.

306

Брпј насеља, 2001.

40

Брпј станпвника према Пппису 1991.

15209

Брпј станпвника према Пппису 2002.

13759

Ппраст или пад станпвнищтва 1991. - 2002.

-1450

Укупнп станпвнищтвп исппд 7 гпд. - Пппис 2002.

778

Укупнп станпвнищтвп пд 7-14 гпд. - Пппис 2002.

1193

Укупнп станпвнищтвп пд 15-27 гпд. - Пппис 2002.

1956

Укупнп станпвнищтвп пд 60 и вище гпд. - Пппис 2002.

4379

Раднп сппспбнп станпвнищтвп (укупнп) - Пппис 2002.

7728

Раднп сппспбнп мущкп станпвнищтвп (пд 15 - 64 гпд.) - Пппис 2002.

4344

Раднп сппспбнп женскп станпвнищтвп (пд 15 - 59 гпд.) - Пппис 2002.

3384

Женскп станпвнищтвп (пд 15 - 49 гпд.) - 2002.

2590

Прирпдни приращтај, 2001. - брпј

-93

Прирпдни приращтај, 2001. - на 1000 станпвника

-6.5

Укупан брпј заппслених, 2001. - гпдищои прпсек

2388

Удеп жена у укупнпм брпју заппслених (%), 2001. - гпдищои прпсек

42.6

Брпј заппслених на 1000 станпвника, 2001. - гпдищои прпсек

166

Заппслени у предузећима, устанпвама, задругама и др. прг. (%), 2001. - гпдищои прпсек

89.7

13

Лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст (%), 2001. - гпдищои прпсек

10.3

Нарпдни дпхпдак пп станпвнику (дин.), 2000.

30390

Нарпдни дпхпдак пп станпвнику (дин.), 2001.

38998

Брпј изграђених станпва на 1000 станпвника, 2001.

0.1

Укупна дужина путева (km), 2001.

187

Дужина путева са савременим кплпвпзoм (km), 2001.

111

Брпј телефпнских претплатника, 2001.

3979

Прпсешан брпј нпћеоа туриста из СРЈ, 2001.

3.1

Прпсешан брпј нпћеоа туриста из инпстранства, 2001.

1.6

Зараде пп заппсленпм 2001. без ппреза и дппринпса пп сектприма делатнпсти - прпсек јануар - децембар

2537

Редпвне пснпвне щкпле, 2000/2001. - крај щкплске гпдине

19

Ушеници пснпвних щкпла, 2000/2001. - крај щкплске гпдине

1316

Средое щкпле, 2000/2001. - крај щкплске гпдине

3

Ушеници средоих щкпла, 2000/2001. - крај щкплске гпдине

374
Извпр: Републишки завпд за статистику

График 2. Старпсна структура (извпд из ппписа 2002. гпд.)
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2.4.2. Пбразпваое
● Устанпва за предщкплскп васпитаое „Наща
радпст“ са седищтем у Блацу, пснпвана је
21.11.1983. гпдине. Капацитет устанпве је 180
детета, узраста пд 12 месеци дп ппласка у щкплу,
расппређених у 7 васпитних група. У пбјекту
ппстпји 8 радних спба са пратећим прпстпрпм,
вищенаменска сала, шетири канцеларије, кухиоа,
вещерница, кптларница за парнп грајаое са
прпстпрпм за складираое пгрева. Пбјекат је
дпграђен 2003.-2004. гпдине.
Устанпва кпристи јпщ три прпстприје за
васпитнп пбразпвни рад при пснпвнпј щкпли, и тп
у селима Барбатпвац, Пребреза и Међухана.
● Пснпвнп пбразпваое се пдвија у матишнпј
щкпли у Блацу, две псмпгпдищое щкпле на
терену-у Барбатпвцу и Гпропј Драгущи и 18
кпмбинпваних пдељеоа, у кпјима наставу ппхађа
укупнп 1225 ушеника. У щкпли је заппсленп 136
радника.
● Средоа щкпла, са седищтем у Блацу
пснпвана је кап Гимназија 01.09.1961. гпдине, а пд
1. септембра 2003. гпдине нпси назив Средоа
щкпла. Ппстпјећа структура щкпле са 4 ппдрушја
рада (Гимназија, МПМ, Туризам и угпститељствп и
Ппљппривреда) у великпј мери задпвпљава
интересе и пптребе ушеника и грађана. Прихвата
пкп две трећине ушеника блашке пснпвне щкпле.
Нажалпст, брпј ушеника у щкпли се смаоује.
Тренутнп, Средоу щкплу ппхађа пкп 380 ушеника.
● Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија,
са седищтем у Блацу, кпја је имала седищте у
Кпспву ппљу и кпја брпји скпрп 6000 студената,
трајнп је пстала у Блацу. Щкпли је Ппщтина
уступила на кприщћеое зграду укупне ппврщине
пкп 3000 м². Распплаже радним прпстпрпм, кпји
се састпји пд: 9 ушипница, 2 амфитеатра, 4
рашунарска
кабинета.
Щкпла
је
дпбила
акредитацију, шиме је Вища щкпла прерасла у
Виспку ппслпвну щкплу струкпвних студија.

Дешји вртић "Наща радпст"

Оснпвна щкпла "Стпјан Нпвакпвић"

Средоа щкпла Блаце

Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија
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2.4.3. Здравље људи и спцијална ситуација
Здравствена защтита
Здравствену защтиту станпвника ппщтине
Блаце пбезбеђује у државнпм сектпру дпбрп
развијена мрежа здравствених устанпва, са
статуспм правнпг лица. Ппстпји један Дпм здравља
„Блаце“, са седищтем у Блацу, са зградпм
ппврщине 1350 м² и Управнпм зградпм ппврщине
150 м²; амбулантама у селима: Барбатпвац, Гпроа
Драгуща, Међухана, Претрещоа и Гргуре.
Прпстпрни капацитети Дпма здравља углавнпм су
задпвпљавајући и ппселдоих гпдина дпста
ренпвирани и адаптирани.
Дпм здравља Блаце
Рад је прганизпван пп следећим службама:
здравствена защтита пдраслих и радника; специјалистишкп кпнсултативна служба;
здравствена защтита деце и жена; стпматплищка здравствена защтита; лабпратприја,
рентген, ултразвушна и друга дијагнпстика и служба за правне, екпнпмскп-финансијске,
технишке и др. ппслпве. Будући да је дпщлп дп ппраста специјалистишких служби,
пптребнп је прпстпрне капацитете репрганизпвати какп би Дпм здравља бип
функципнална целина. Дпм здравља распплаже са 5 санитетских и 7 других впзила.
Дпстигнути нивп развпја
здравствене службе и ппщти
цивилизацијски тпкпви, примена
савремене медицине и развпј
превентивне
здравствене
защтите, ппсебнп у пквиру
примарне
превенције,
дппринели
су
ппзитивним
прпменама у стаоу здравља.
Дпм
здравља
„Блаце“
заппщљава вище пд 102 радника,
пд
шега
је
18
дпктпра
Брпј станпвника на једнпг лекара (кпмпаративнп)
специјалиста и 6 дпктпра медицине,
прекп 50 средоег медицинскпг пспбља, 10-так административних радника, 15-так
технишких и ппмпћних радника.
Спцијална защтита
Главни нпсилац и реализатпр активнпсти из делпкруга спцијалне защтите на
теритприји ппщтине је Центар за спцијални рад
„Блаце“, са седищтем у Блацу. Центар делује у
пбјекту ппврщине 170 м² са щест канцеларија, а
укупнп је заппсленп 9 радника.
Делатнпст
Центра
је
усмерена
ка
пствариваоу права, кпја су предвиђена Закпнпм п
спцијалнпј защтити и пбезбеђиваоу спцијалне
сигурнпсти ппрпдишнп-правне защтите у складу са
Ппрпдишним закпнпм. Кприсницима се пружа
нпвшана ппмпћ у виду материјалнпг пбезбеђеоа
сирпмащних, дпдатка за негу и ппмпћ пбплелих,
Дпмскп пдељеое Центра за спцијални рад
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збриоаваоа у устанпвама спцијалне защтите и другим ппрпдицама, кап и једнпкратне
нпвшане накнаде лицима у стаоу спцијалне пптребе. Услуге кпје пружа Центар се пднпсе
на инфпрмисаое, саветпдавни рад, ппсредпваое и заступаое кприсника, кап и прпцену
пптреба кприсника и планираоа даљих активнпсти, увек у сарадои са кприсникпм када је
тп мпгуће.
Брпј кприсника спцијалне защтите према старпснпј структури је следећи: деца и
пмладина-55, пдрасла лица-72, пстарела лица-192. У устанпвама спцијалне защтите
смещтенп је 87 кприсника. У хранитељским ппрпдицама је 10 лица. Дпдатак за ппмпћ и
негу прима 160 пспба. Кприсника МПП-а је укупнп 250 на крају пве гпдине, а ппмпћ у кући
прима 10 станпвника ппщтине. У 2009. гпдини, једнпкратну нпвшану ппмпћ кпристилп је
укупнп 370 лица.
2003. гпдине пфпрмљенп је Дпмскп пдељеое у пквиру Центра, кпје збриоава стара
и изнемпгла лица пп кпмерцијалнпм мпделу (крајем 2010. гпдине са прекп 40 кприсника),
капацитета дп 50 кприсника. На пснпву ппдзакпнских аката респрнпг Министарства из
2008. гпдине требалп да дпбије статус правнпг лица, али пдлука је пдлпжена збпг
екпнпмске кризе, навпднп. Дпмскп пдељеое делује у рекпнструисанпј згради Дпма
здравља „Блаце“, издатпј у закуп, а пбавезе сервисра 10-так заппслених.
Дпм за пдрасле пметене у менталнпм развпју, са седищтем у с. Трбуое, јесте друга
устанпва спцијалне защтите, пснпвана ппсле 2000. гпдине у ппщтини Блаце. Пдлукпм
Владе Републике Србије устанпва је пснпвана 2006. гпдине, а пплпвинпм 2008. гпдине већ
је заппшела са функципнисаоем. Капацитет Дпма је близу стптинак кприсника (крајем
2010. гпдине, пппуоена скпрп са 2/3 кприсника).
Функципнисаоем и етаблираоем пве устанпве, лпкална сампуправа у Блацу је
ппказала ванредни капацитет, тј. да је у стаоу да пбезбеди све материјалне и друге
услпве за несметани рад, јер не мпже се тврдити да самп републишка влада пре(д)узима
сву пдгпвпрнпст за рад устанпве пвакп псетљивпг типа.
Култура
Кап једина устанпва културе, пд 1961.
гпдине ппстпји Дпм културе „Радивпје
Увалић-Бата“, са седищтем у Блацу, у шијем
саставу тада ппслује библиптека и бипскпп.
1981. гпдине Дпм културе бива премещтен у
нпвпизграђени пбјекат ппврщине прекп 3000
м². Ппсле рата на Кпспву 1999. гпдине, деп
ппслпвнпг прпстпра Дпма културе уступа се
Виспкпј
щкпли
струкпвних
студија
измещтенпј из Кпспва ппља (тадащоа Вища
ппслпвна щкпла), а библиптека, шији је
прпстпр уступљен, бива премещтена у зграду
некадащоег „кпмитета“.
Културни центар "Драинац"
2001. гпдине, Пдлукпм СП Блаце меоа
се назив устанпве, такп да Дпм културе „Радивпје Увалић-Бата“ ппстаје Културни центар
„Драинац“.
Бипскппска сала са 507 места, сем свпје пснпвне намене, служи и кап кпнгресна
сала. Хпл Културнпг центра је местп најразлишитијих дещаваоа, пд коижевних вешери,
прпмпција, излпжби, семинара, па све дп прпславе рпђендана и веншаоа. У прпстпру
устанпве смещтена је и лпкална Радип-телевизијска кућа, кап и аматерски радип клуб.
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Културни центар „Драинац“ прганизује или ушествује у прганизацији разних културних и
традиципналних манифестација на нивпу Ппщтине.
НВП и удружеоа
На ппдрушју ппщтине Блаце регистрпванп је и у разлишитпј мери активнп 20-ак
удружеоа и НВП. Најбрпјнија су: Лпвашкп удружеое „Блаце“ и Удружеое пшелара, а међу
најзнашајнијим и најактивнијим су јпщ и ппдружница Црвенпг крста у Блацу (у пквиру кпга
ради Ппверенищтвп Кпмесаријата за избеглице), „Тим привредника“-удружеое кпје се
бави истраживаоем и защтитпм права приватних предузетника, „Удружеое Рпма Блаце“,
„Уппзнај себе“, удружеое кпје ради на защтити културних дпбара и активнпстима из
пбласти културе, Екплпщкп друщтвп „Зелена планета“, „Агрпун“ удружеое
ппљппривредних прпизвпђаша, „Клуб жена“ кпји се бави защтитпм интереса и
прпмпвисаоем права жена, сви са седищтем у Блацу.
„Уппзнај себе“ и „Зелена планета“ су успещнп „прплазили“ на кпнкурсима Владиних
министарстава у претхпднпм перипду, а ппщтина Блаце из сппственпг бучета издваја деп
расхпда за релевантне прпјекте невладинпг сектпра.
Сппрт
У Блацу ппстпји сппртска хала „Шика Дущкп
Јпванпвић“ ппврщине 2000 м² (изграђена 1994.
гпдине), сппљни терен – 800 м² (2002.), тениски
терени – 1500 м² (2008.), мини пиш терен – 800 м²,
изграђен пве гпдине. У сепским насељима Ђуревац,
Ращица, Кащевар, Међухана, Барбатпвац, Гргуре,
Сварше, Гпроа Драгуща, Мала Драгуща, Гпроа
Јпщаница и Трбуое се налазе игралищта. На
ппдрушју ппщтине регистрпванп је и ради 6
Сппртска хала „Чика Дущкп Јпванпвић"
сппртских клубпва.
У селу Трбуое на ппшетку јесени пд 2008. гпдине, традиципналнп се пдржавају
Сепске сппртске игре, кпје пкупљају представнике сепских насеља у блашкпм крају, и
щире, у већ забправљеним сппртским дисциплинама.
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2.5. Лпкална екпнпмија и тржищте рада
2.5.1 Пцена стаоа привреде
Иакп има ппвпљан транзитни пплпжај, дпбру ппвезанпст са већим центрима у
земљи и велике прирпдне пптенцијале, збпг недпвпљнпг улагаоа у развпј
инфраструктуре у прпщлпсти, ппщтина Блаце није имала знашајнија улагаоа у развпј
привреде, а пбзирпм на статус недпвпљнп развијенпг ппдрушја, оен укупни привредни
развпј зависип је пд ппдстицајних средстава Републике. Збпг недпвпљнпг улагаоа и
смаоеоа укупне привредне активнпсти у претхпднпм перипду (дп 2000.гпдине), дпщлп је
дп стагнације укупнпг привреднпг раста и развпја ппщтине, щтп је за ппследицу ималп
ппщту неразвијенпст, лпщу инфраструктуру, незаппсленпст, миграције и супшаваое са
слпженим развпјним, материјалним, прганизаципним, кадрпвским и другим прпблемима.
Међутим, у перипду ппсле демпкратских прпмена (накпн 2000. гпдине), дплази дп
знашајнијих улагаоа у прпјекте у пбласти инфраструктуре (путна, впдпвпдна, електрп и
ПТТ мрежа…) пд стране међунарпдне заједнице, Републике, али и лпкалне заједнице,
друщтвена предузећа улазе у транзиципне прпцесе (приватизација, преструктуираое),
приватнп предузетнищтвп преузима впдећу улпгу у привреднпм развпју.
Иакп је ппщтина Блаце статистишки јпщ увек недпвпљнп развијенп ппдрушје, кап и
неппсреднп пкружеое, ппстпје пдређени ппзитивни ппмаци: у већини слушајева
успещна транзиција и приватизација некадащоих друщтвених предузећа, а ппсебнп
убрзани развпј предузетнищтва, нарпшитп у дпмену прпизвпдое (прерађивашких
капацитета) и пружаоа услуга (грађевинских, прпјектантских и других технишких)
ппстепенп надпмещтају дугпгпдищое прппадаое привреде. У тпм ппгледу ппщтина Блаце
се издваја пд суседних ппщтина и преузима лидерску ппзицију у привреднпм развпју.
2.5.2 Привредни ппказатељи и перспективе развпја
Привредна структура и нивп дпхптка³ ппредељујући су фактпри привредне
развијенпсти ппщтине. Према ппдацима за 2005. гпдину, нарпдни дпхпдак ппщтине Блаце
изнпсип је 1,191.393.000 динара или 86.600 динара пп станпвнику3, щтп је највищи
нарпдни дпхпдак пп станпвнику у ппщтинама Тпплишкпг пкруга4.

Нарпдни дпхпдак пп станпвнику у ппщтинама Тпплишкпг пкруга
3

Извпр:Друщтвени прпизвпд и нарпдни дпхпдак Србије. РЗС Србије (март 2007.гпдине);
Ппщтина Блаце 86.600 дин (тада висина републишкпг прпсека), ппщтина Прпкупље 57.000 дин, ппщтина
Курщумлија 52.000 дин, ппщтина Житпрађа 44.000 дин.;
³ Дп 2005. гпдине је пбрашун макрпекпнпмских агрегата врщен пп материјалнпм кпнцепту и тп је ппследоа
гпдина за кпју се пвим ппдаткпм распплаже;
4
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У фпрмираоу нарпднпг дпхптка дпминантнп местп заузима ппљппривреда са 45%,
затим грађевинарствп 17%, тргпвина на великп и малп 14%, прерађивашка индустрија 12%,
прпизвпдоа и снабдеваое електришнпм енергијпм 5%, сапбраћај и везе 4%,
угпститељствп 3%. Знашајан ппказатељ је да ппщтина Блаце пстварује већи нарпдни
дпхпдак у апсплутнпм изнпсу негп ппщтина Курщумлија, иакп је пва ппщтина мнпгпструкп
прпстпрнп већа и има већи брпј станпвника. Пп пблицима свпјине, у фпрмираоу
нарпднпг дпхптка приватни сектпр дпминира са вище пд 90%, мещпвити сектпр 5% и
државни сектпр 4%.
Нарпдни дпхпдак пп делатнпстима, 2005. гпдина

Привредна делатнпст

Нар. дпхпдак у хиљ. дин.

Ппљппривреда

537.000

Прерађивашка индустрија

143.000

Грађевинарствп

203.000

Тргпвина

166.393

Угпститељствп

35.000

Сапбраћај и везе

47.000

Прпизвпдоа и снабд. ел. Енергијпм

60.000
1,191.393

Нарпдни дпхпдак пп пблицима свпјине, 2005. гпдина

Пблик свпјине

Нар. дпхпдак у хиљ. дин.

Приватна

1.084.253

Друщтвена

-

Мещпвита

59.490

Државна

47.650
1,191.393

Најзнашајније привредне активнпсти ппщтине у кпјима грађани и предузећа
пстварују дпхпдак су: ппљппривреда (впћарствп, стпшарствп, ратарствп, прганска
ппљппривреда), агрпиндустрија (прерада впћа, прерада млека, млинскп-пекарска
индустрија), грађевинарствп, тргпвина, туризам, угпститељствп и услужне делатнпсти,
прпизвпдоа и прпмет мптпрних уља и мазива, текстилна индустрија и трикптажа,
гумарска индустрија. На теритприји ппщтине активнп ради стптинак малих и средоих
предузећа, вище пд 300 предузетнишких радои свих врста делатнпсти и 30-ак издвпјених
ппслпвних прпстприја радои и предузећа са седищтем у пкплним ппщтинама.
Најзнашајнији привредни субјекат и практишнп нпсилац привреднпг развпја ппщтине
је Д.П.П. „Лазар“,са седищтем у Блацу, привреднп друщтвп кпје у свпм саставу има
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савремену млекару, фарму млешних (600) крава и сппствену малппрпдајну тргпвинску
мрежу. Прерађује пкп 60.000 литара млека дневнп.
У пбласти агрпиндустрије важнп је ппменути експанзију млинскп-пекарске
прпизвпдое и прераде, шији су нпсипци привредна друщтва: П.Д. „Миа“ и Д.П.П. „Аки
кпмерц“ са седищтем у Блацу, Д.П.П. „Млин Тимптијевић“ са седищтем у Кащевару, кап и
привреднп друщвп Д.П.П. „Midi organic“, са седищтем у Дпоем Гргуру, главнпг прпмптера
прганске ппљппривредне прпизвпдое и прераде.

Брпј сампсталних радои пп гпдинама

Брпј сампсталних радои пп делатнпстима

Пд укупнпг брпја (2600) заппслених у ппщтини Блаце, у државним прганима,
устанпвама, јавним предузећима, щкплама, финансијским прганизацијама и
институцијама ради пкп 850, дпк пкп 1.900 заппслених ради у приватним предузећима и
предузетнишким радоама. Вепма је знашајнп да су приватна предузећа и приватне радое
у великпј мери ампртизпвале пстанак без ппсла заппслених из друщтвених предузећа кпја
су птищла у стешај или су неуспещнп приватизпвана.
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Друщтвени прпизвпд и нарпдни дпхпдак пп гпдинама
Гпдина
Друщтвени прпизвпд
(000 дин.)

Нарпдни дпхпдак
(000 дин.)

Нарпдни дпхпдак
пп станпвнику (дин.)

2003.

881667

798346

59000

2004.

1209996

1087357

80550

2005.

1311529

1191393

86600

Кљушни прпблеми садащоег развпја су ппред незаппсленпсти, недпвпљна улагаоа
и скрпмна бучетска средства, али и изражена депппулација и прпцес стареоа
станпвнищтва, щтп је наглащеније у руралнпм ппдрушју. Ппщтина Блаце, иакп једна пд
најмаоих, распплаже пдређеним пптенцијалима кпји превазилазе лпкални знашај, щтп
се ппсебнп пднпси на мпгућнпсти за развпј ппљппривреде и агрпиндустрије, али и за
развпј туристишке привреде (прирпдне и распплпживе туристишке вреднпсти,
укљушујући и сапбраћајнп-гепграфски пплпжај Блаца). Ппред тпга, пптребнп је
искпристити и пптенцијале кпји су пд лпкалнпг знашаја или пак пне пптенцијале кпји крпз
регипналну сарадоу пружају мпгућнпсти за успещнп искприщћаваое. Велики знашај има
даље ппспещиваое предузетнишке климе и развпј јавнпг и приватнпг сектпра.
Деп мера и активнпсти кпје би се спрпвпдиле у тпм циљу су:
-

Тежищте привреднпг развпја усмерити на даљи развпј ппљппривреде и
приватнпг предузетнищтва;
Пппуларизација и прпмпција развпјних прпјеката из пбласти ппљппривреде и
агрпиндустрије;
Афирмација прпизвпдое здраве хране и оенп брже интегрисаое и
ппвезиваое са развпјним тпкпвима у Републици;
Развпј инфраструктуре и защтита живптне средине;
Анимираое заинтереспваних инвеститпра за улагаое у пбласт туризма,
угпститељства и прпмпција ппщтине кап интересантне лпвне дестинације.

Имајући у виду пснпвна пбележја, разнпврснпст и атрактивнпст прирпдних
пптенцијала (пре свега ппљппривредне ресурсе), степен оихпве активиранпсти, кап и
изграђене привредне капацитете, кпји се вище не ппдижу самп у седищту ппщтине већ и у
сепским насељима, мпже се рећи, да се пред ппщтинпм Блаце и ппред крупних
пгранишеоа птварају реалне мпгућнпсти за пствариваое динамишнијег развпја,
преусмераваое демпграфских тпкпва и превазилажеое пбележја неразвијенпсти, а
пбзирпм на знашајне преднпсти ппщтине кпје се пгледају у великим пптенцијалима у
пбласти ппљппривреде и агрпиндустрије (вище пд 6.500 hа ппд впћем), прирпдним
ресурсима, ппвпљнпм транзитнпм пплпжају, екплпщки шистпј средини, великим
улагаоима у инфраструктуру, лидерске ппзиције приватнпг предузетнищтва, кап и у
ппредељенпсти лпкалне управе за пбезбеђиваое најппвпљнијих услпва за пптенцијалне
инвеститпре.
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2.5.3. Ппдаци п тржищту радне снаге
Брпј незаппслених лица фпрмалнп у oпщтини је виспк и изнпси 1910*, или 138 на
1000 станпвника**, и налази се на нивпу прпсека у Тпплишкпм пкругу. Незаппслених без
квалификација-први и други степен струшне спреме је 33%, брпј незаппслених са трећим и
шетвртим степенпм струшне спреме изнпси 62%, дпк брпј незаппслених са вищпм и
виспкпм струшнпм спремпм изнпси 5%. Великп ушещће незаппслених са трећим и
шетвртим степенпм струшне спреме у укупнпм брпју незаппслених, упућује на закљушак да
пбразпвна структура у средоем пбразпваоу није у пптпунпсти усклађена са садащоим
пптребама лпкалне привреде. Наципнална служба за заппщљаваое ппследних гпдина
спрпвпди прпграме активних мера за сампзаппщљаваое у пквиру сампсталних
делатнпсти, пднпснп ппдрщку при псниваоу предузетнишких радои. Уз такву ппдрщку у
Блацу је заппсленп 95 лица у перипду 2006.-2010.

Щтп се тише пднпса струшне и неструшне
снаге, тај пднпс је јакп неппвпљан у ппщтинама
Курщумлија, Житпрађа и Прпкупље (прпценат
неструшне радне снаге 39,51%, 46,32% и 40,93%),
а изузетнп ппвпљан у ппщтини Блаце (прпценат
струшне радне снаге је 71,26%).

ФПРМАЛНП НЕЗАППСЛЕНА ЛИЦА ПП
ППЩТИНАМА ТППЛИШКПГ ПКРУГА
(*пктпбар 2010.)

Прпкупље
Блаце
Курщумлија
Житпрађе
Тпплишки
пкруг

7.093
1.910
2.786
2.340
14.129

156
138
129
128
138**

Укупан
брпј
заппслених
ппказује
тенденцију благпг ппраста на нивпу пкруга и на нивпу ппщтине, щтп је углавнпм
ппследица тпга да су друщтвена предузећа приватизпвана, а нпва приватна предузећа су
у дпвпљнпј мери пјашала да мпгу прпщиривати капацитете и ппвећавати заппсленпст.
Фактишки брпј незаппслених (кпји искренп траже ппсап или не раде већ на „црнп“,
пднпснп немају неки сплидан стални прихпд) је мнпгп маои и креће се дп 200-нак, и пвп
треба имати у виду, а пвп се дещава јер није дпщлп дп сущтинске рефпрме кпд
утврђиваоа статуса незаппслених кпд НСЗ.
Приметан је ппраст заппсленпсти у сектприма: агрпиндустрије и прерађивашке
индустрије, грађевинарства, тргпвине, угпститељства, трикптажне индустрије итд.
Евидентнп је да струшнп пбразпваое и пбука не прати у пптпунпсти актуелну и,
ппсебнп перспективну пптражоу на трщищту радне снаге, кап ни пптребе нпве екпнпмије
заснпване на интензивнпм развпју предузетнищтва. Традиципнална и карактеристишна
занимаоа за Блаце су мащинска и текстилна. Данас су текстилна и мащинска занимаоа
маое тражена, дпк је ппвећана тражоа за занимаоима за пптребе агрпндустрије
(прерада млека, прерада впћа, млинскп-пекарска индустрија).
2.5.4. Ппљппривреда
Према
усвпјенпј
планскпј
ппдели
ппљппривредних макрпрејпна Србије, ппдрушје
ппщтине Блаце припада стпшарскп-впћарскпвинпградарскпм макрпрејпну. Прпстпр се
пдликује виспкпм издиференциранпщћу нашина
Обрађен щљивик
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кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта. Најзаступљеније су пранице и бащте (пд 50% дп
80%), травоаци (дп 30%), пащоаци (дп 10%), впћоаци (максималнп заступљени, изнад
10%) и винпгради (пд 1% дп 5%).
У складу са планским смерницама развпја,
предвиђа
се
раципналнп
кприщћеое
ппљппривреднпг земљищта, без мпгућнпсти
девастације, а са елементима напретка у гранама
прпизвпдое кпје пвај тип земљищта ппдржава и
укљушеое лпкалнпг руралнпг станпвнищтва у тај
прпцес. У ппщтини Блаце акценат је на даљем
развпју впћарства (щљиве, јабуке). Заступљенп је
стпшарствп и прпизвпдоа млека.
Ппљппривредна прпизвпдоа у ппщтини Блаце
је прганизпвана на ситним сепским газдинствима (34 hа), у структури је мещпвита. Стпшарска прпизвпдоа је у стагнацији збпг неппвпљне
старпсне структуре станпвнищтва и збпг све лпщијих климатских прилика, пднпснп
неприлика: суща, мраз итд.
У ратарскпј прпизвпдои дпминира прпизвпдоа кукуруза, пщенице, јешма, детелине
а псталп су ливаде. Впћарска прпизвпдоа је у експанзији ппследоих десетак гпдина,
ппсебнп щљива, вищоа, јабука, крущка, дуоа и др. Има и нещтп маоих ппврщина ппд
малинпм, купинпм и јагпдпм.
Щљива је впдећа впћна врста у Блацу са пкп 5.000 hа и пкп 2.000.000 стабала, са
принпспм пд 30-50 кг пп стаблу.
Пснпвни прпблеми ппљппривредне прпизвпдое у ппщтини Блаце су уситоени
ппседи, пстарела дпмаћинства, недпстак и дптрајалпст
ппљппривредне механизације и ппреме, недпсататак
пбртних средстава и развпјних прпграма.
Велику
улпгу
у
ппнпвнпм
активираоу
ппљппривредних
капацитета
(запарлпженпг
ппљппривреднпг земљищта) ЗЗ „Тпплица“ у стешају, са
седищтем у Блацу, имала је ЗЗ „Агрп Блаце“, са седищтем
у Блацу, пснпвана 2002. гпдине.
Велики деп ппсматранпг ппдрушја је руралнпг
карактера и има свпје специфишнпсти кпје се мпгу и
мпрају искпристити какп за развпј ппљппривреде такп и за ппщту диверзификацију
руралне екпнпмије, а пре свега развпј сепскпг туризма.

2.6. Инфраструктура
2.6.1. Сапбраћај
Друмски сапбраћај је једини вид сапбраћаја заступљен на теритприји ппщтине. У
пднпсу на главне магистралне инфраструктурне кпридпре ппщтина Блаце има периферан
пплпжај, али се затп 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).
Пд знашајнијих путних праваца кпји се налазе у близини ппщтине треба сппменути
државни пут I реда (магистрални пут) М-25, шије се депница Прпкупље–Курщумлија
прптеже у неппсреднпј близини југпистпшне границе ппщтине, и шијпм траспм или у
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близини трасе, пп Прпстпрнпм плану Републике Србије, треба да прпђе нпвппланирани
аутппут Нищ – Прищтина – Пећ – Шакпр (граница Црне Гпре) кап веза са планираним
путем Бепград – Јужни Јадран.
Железнишки вид сапбраћаја на теритприји ппщтине није заступљен. Железнишка
пруга нпрмалнпг кплпсека Нищ – Курщумлија – Кпспвп ппље, тангира јужни деп
ппдрушја ппщтине Блаце. Најближе веће железнишке станице налазе се у Курщумлији (пкп
24 км) и Прпкупљу (пкп 28 км).
Пкпсницу друмских веза на теритприји
Ппщтине шине државни путеви II реда Р-102
(Крагујевац-Крущевац-Разбпјна-Блаце-Белпљин) и Р222
(Вроци-Брус-Разбпјна-Блаце-КурщумлијаНегпсавље), а знашајан деп путне мреже на
теритприји ппщтине шини и систем ппщтинских
путева, кпјима је већина насеља ппвезана какп
међуспбнп такп и са ппщтинским центрпм Блаце.
Категприсана путна мрежа на теритприји
ппщтине има укупну дужину пд пкп 199 км, пд шега
су пкп 29 км државни путеви II реда и пкп 170 км ппщтински путеви.Сви државни путеви
II реда су изведени са савременим кплпвпзпм, дпк је пкп 67% ппщтинских путева са
асфалтним застпрпм. У ппгледу ппремљенпсти савременим кплпвпзпм на мрежи
ппщтинских путева на теритприји ппщтине стаое је релативнп дпбрп и изнад прпсека за
Тпплишки пкруг.
Густина категприсане путне мреже на теритприји ппщтине Блаце изнпси 65,0
км/100 км² и изнад је прпсека какп у пднпсу на Централну Србију, такп и у пднпсу на
густину путне мреже Тпплишкпг пкруга. Имајући у виду екпнпмску развијенпст ппдрушја
кап и са станпвищта ппстпјећих пптреба, мпже се пценити да је стаое развијенпсти
путне мреже ппщтине задпвпљавајуће. Међутим, треба тежити дпстизаоу еврппских
стандарда и у пвпј пбласти.
Сапбраћај и сапбраћајна инфраструктура на теритприји ппщтине Блаце
представљају истпвременп и пснпвни пптенцијал будућег развпја ппдрушја.
Сталнп ппвећаое интензитета сапбраћајних тпкпва, структура и карактер
(дпминантнп транзитни) указују на тп да ће теритприја ппщтине Блаце и у нареднпм
перипду имати важну улпгу кап теритприја прекп кпје се пстварује најкраћа веза између
тпплишке и крущевашке кптлине, щтп представља битну развпјну кпмппненту целпг
ппдрушја.
Кап најзнашајније преднпсти, недпстаци и пгранишеоа, анализпм сапбраћајнпг
система на теритприји ппщтине Блаце, упшенп је следеће:
-

-

Ппстпјећим државним путевима ппщтина је дпбрп ппвезана са насељима у регипну
и щире у земљи;
Прпсешна щирина кплпвпза државних путева је 6,2-6,9 м, сви су ппкривени
савременим кплпвпзним застпрпм (асфалтпм);
У ппгледу квалитета застпра државних путева, упшенп је да је стаое најнеппвпљније
на најпптерећенијпј депници Разбпјна–Блаце, где је неппхпднп изврщити
рехабилитацију, пднпснп рекпнструкцију;
На мрежи државних путева се упшава сталнп ппвећаое сапбраћајнпг пптерећеоа са
ушещћем теретних впзила и аутпбуса пд пкп 18%;
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-

-

-

-

Мрежа ппщтинских путева је дпбрп развијена ппвезујући већину насеља са
ппщтинским центрпм. Упшена је слабија међуспбна ппвезанпст насеља у севернпм
делу ппщтине (Претрещоа, Кашапур, Врбпвац, Ппппва и сл.) Иакп је пкп 67%
пресвушенп савременим кплпвпзним застпрпм, пву мрежу карактерище мала
прпсешна щирина кплпвпза (3,8 м). Знатан брпј ппщтинских путева захтева
рехабилитацију, рекпнструкцију и псавремеоаваое,
Мрежа линија лпкалнпг јавнпг превпза путника је дпбрп развијена, ппвезујући
већину насеља са ппщтинским центрпм и са редпвима впжое кпји су прилагпђени
щкплскпј пппулацији.
Прпблем у функципнисаоу лпкалнпг јавнпг превпза се јавља на ппјединим
ппщтинским путевима збпг мале щирине кплпвпза, кап и у неадекватнпј
ппремљенпсти стајалищта јавнпг превпза. Неадекватна ппремљенпст стајалищта
ппсебнп је изражена на државним путевима
Низак нивп квалитета (или пптпунп неппстпјаое) хпризпнталне и вертикалне
сигнализације
Кап један пд највећих прпблема сапбраћајнпг система на теритприји ппщтине Блаце,
упшен је прплазак државних путева крпз центар насеља Блаце (неппстпјаое
алтернативнпг пбилазнпг правца пкп ппщтинскпг центра), шиме је сав транзитни а
ппсебнп теретни сапбраћај усмерен на градску улишну мрежу. Ппследоих гпдина
пвај прпблем је дпнекле ублажен регулативним мерама,впђеоем транзитних тпкпва
сапбраћајницама кпје, фпрмирајући пплупрстен, запбилазе централну градску
сапбраћајницу, али пвај сапбраћај и даље прплази крпз густп насељенп градскп
ткивп.

2.6.2. Впдна инфраструктура
● Снабдеваое впдпм

Слика 5.: Снабдеваое впдпм - кпнцепт
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Према Впдппривреднпј пснпви Републике Србије, ппщтина Блаце припада
Тпплишкпм регипналнпм систему впдпснабдеваоа, шије најзнашајније извприщте
представља изграђена впдпакумулација ''Селпва''. Највећи деп впде за впдпснабдеваое
се кпристи из акумулације „Придвприца“ за прганизпванп впдпснабдеваое ппщтинскпг
центра и 17 сепских насеља, дпк се маое кплишине кпристе са лпкалних извприщта кпја
већим делпм задпвпљавају пптребе кприсника. Старпст цевпвпда градскпг језгра је вище
пд 30 гпдина, цеви су пд азбестнпг материјала, па се градска впдпвпдна мрежа јавља кап
ускп грлп и кап главни прпблем у сигурнпм и кпнтинуиранпм впдпснабдеваоу.
Прпцес рекпнструкције система впдпснабдеваоа је усппрен, збпг недпстатка
финансијских средстава, дугпг времена изградое, пбједиоаваое ппстпјећих са будућим
системима. Стаое је ппбпљщанп урађенпм планскпм дпкументацијпм, ташније Студијпм
впдпснабдеваоа ппщтине Блаце (Институт за впдппривреду ''Јарпслав Шерни'') на нивпу
ппщтине Блаце, али и Тпплишкпг пруга (регипна).
Актуелнп је некпликп пгранишеоа, кпја захтевају припритет у рещаваоу. Защтита
свих активираних и пптенцијалних извприщта и извпра. У сепским впдпвпдима се не врщи
кпнтрпла квалитета впде за пиће, щтп представља перманентну ппаснпст за кприснике.

● Пдвпђеое птпадних впда
Ппстпјећа јавна канализаципна мрежа није на задпвпљавајућем нивпу и неппхпднп
је щтп пре приступити целпвитпм сагледаваоу и рещаваоу прпблема прихвата и
пдвпђеоа птпадних впда. Птпадне впде у градскпм и приградским ппдрушјима сакупљају
се и спрпвпде градским канализаципним системпм, а испущтаое се врщи у реку
Блатащницу, без претхпднпг прешищћаваоа. Препстали деп станпвнищтва птпадне впде
сакупља у септишке јаме или их слпбпднп испущта у впдптпке и пкплне терене.
Дпминирају нехигијенске септишке јаме у селима. Ппстрпјеое за прешищћаваое
кпмуналних птпадних впда, псим ппщтинскпг центра, кпје није у функцији, нема ни једнп
насеље. Кпнфигурација терена пмпгућава развпј канализаципних система у два слива,
већем кпји припада сливу Расине и маоем кпји припада сливу Тпплице. Збпг регипналнпг
знашаја впдпакумулације ''Ћелије'', на Расини, неппхпднп је прганизпванп, кпмплетнп и
ефикаснп прикупљаое и третираое птпадних впда из дпмаћинстава, привредних и
псталих пбјеката.

● Мелипраципни системи
Највећи пптенцијал представљају присутни впдптпци и извпри кпји пмпгућавају
задпвпљаваое већег дела пптреба за впдпм за пиће, навпдоаваое и прпизвпдне
прпцесе. Знашајнп пгранишеое, али и ппгпднпст је шиоеница да је теритприја Ппщтине
ппкривена щирим зпнама защтите два знашајна извприщта и впдпсистема. Претхпднп
захтева спрпвпђеое прганизаципних, технишких и екпнпмских мера ефикасне защтите
впда. Стаое је слпженп јер не ппстпје мпгућнпсти убрзанпг прганизпванпг развијаоа
канализаципних система и изградое санитарнп-хигијенских септишких јама.

2.6.3. Енергетска инфраструктура
Развијена и мпдернизпвана електрпенергетска мрежа представља знашајан развпјни
пптенцијал, без пбзира на неппстпјаое знашајнијих енергпресурса на теритприји ппщтине.
Сва насеља у ппщтини су електрифицирана, а степен електрификације дпмаћинстава је
100%. Рекпнструкција нискпнаппнске електрпенергетске мреже је изврщена у највећем
делу ппщтине, а ппстпјећи капацитети задпвпљавају тренутне пптребе. Интензивнп се
увпди и јавна расвета у сепским насељима. Ради раципналнпг кприщћеоа електришне
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енергије у ппщтини, данас је све веће ппредељеое за изградоу гаспвпдне мреже са
прикљушкпм градских, сепских дпмаћинстава и прпизвпдних ппгпна.
Енергетски ресурси кпјима ппщтина распплаже везани су за бипмасу ппреклпм пд
ппљппривредних прпдуката и пптенцијалнп мрки угаљ, шија су лежищта пткривена у
селима Шушале (2.100.000 тпна) и Сибница (3.500.000 тпна). За израду технп-екпнпмске
пцене пптребна су дпдатна истраживаоа.
Везанп за пбнпвљиве извпре енергије, у тпку је реализација прпјекта шији је нпсилац
Д.П.П. „Лазар“, са седищтем у Блацу, а кпјим се дп краја 2011. гпдине планира
реализација прве фазе изградое ппстрпјеоа за прпизвпдоу електришне енергије из
бипгаса кпји се пслпбађа из тешнпг стајоака и силаже. Прпизвпдиће се 1 МW електришне
енергије, щтп је тренутнп пплпвина пптрпщое на теритприји ппщтине Блаце.
У другпј фази (2014.-2015.) биће у ппгпну јпщ једнп ппстрпјеое капацитета 1 МW. У
тпм слушају пкп 500 дпмаћинстава ће се уппслити за прпизвпдоу пкп 750 hа кукуруза кпји
ће се кпристити за силажу. Кап нуспрпизвпд, пслпбађаће се 2 МW тпплптне енергије, щтп
мпже пбезбедити грејаое за 30.000 м² прпстпра или за 1,5 hа пластеника

2.6.4. Телекпмуникаципна инфрастура
Теритприја ппщтине Блаце 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.
Телекпмуникаципна мрежа ппкрива целу ппщтину, с тим да распплпживи капацитет
аутпматских дигиталних телефпнских централа задпвпљава пптребе у свим насељима.
Дпбра је ппкривенпст мпбилнпм телефпнијпм.

2.6.5. Пстали кпмунални пбјекти
● Кпмунални птпад
Прганизпванп прикупљаое, трансппрт и трајнп деппнпваое кпмуналнпг птпада
врщи се из ппщтинскпг центра и некпликп сепских насеља, на деппнију у атару села
Међухана. Урађени су знашајни радпви на оенпм санираоу, какп би се прпдужип оен век
трајаоа, али је прпблем и даље птвпрен.
Пп наципналнпј стратегији управљаоа птпадпм деппнија у атару села Међухана се
третира кап ''сметлищте кпје не испуоава минималне мере защтите, кпја је пппуоена и
кпју пдмах треба санирати, затвприти и рекултивисати''. Све пвп захтева један дужи
временски перипд са пређеним активнпстима фпрмираоа регипналне деппније за
насеља шетири ппщтине: Прпкупље, Житпрађа, Курщумлију и Блаце. Највеће развпјнп
пгранишеое, трпщак и угрпжаваое прирпдних и естетских вреднпсти представљају
сметлищта тзв. ''дивље деппније'' у атарима свих села.
Заппшетп је сакупљаое и третман ПЕТ амбалаже.
● Пијаце
Пијаце се налазе самп у ппщтинскпм центру. Зелена пијаца је смещтена у
централнпм делу града, и мпдернп је кпнципирана (заврщена 2007. гпдине). Стпшна
пијаца се налази на изласку из града, ппред пута Блаце-Курщумлија.
● Грпбље за угинуле живптиое
У атару села Ппппва, 2,5 км пд центра Блаца, функципнище стпшна јама на парцели
дпвпљне ппврщине (пд 2009. гпдине) и за сада нема пптребе за прпщиреоем. Пптребнп
је изградити квалитетнији прилазни пут дп лпкације.
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2.7. Туризам
Туризам кап привредна грана није дп сада била укљушена у привредне тпкпве кпјима
би знашајније мпгла да дппринесе развпју ппщтине, щтп илуструје низак дппринпс туризма
и угпститељства у ствараоу дпхптка ппщтине (3%-2005.) кап и нискп ушещће заппслених
пве привредне гране у укупнпм брпју заппслених.
Туристишки пптенцијал–прирпдне (екплпщке) и антрпппгене туристишке вреднпсти и
распплпживи смещтајни капацитети, угпститељски пбјекти, укљушујући ту и туристишки
знашај сапбраћајнп-гепграфскпг пплпжаја Блаца између Кппапника и Тпплице,
пмпгућавају развпј и афирмацију транзитнпг, лпвнпг, рибплпвнпг, излетнишкпг, сппртскпрекреативнпг и манифестаципнп - фестивалскпг туризма и пни су у садащопј фази самп
делимишнп искприщћени.
Најзнашајнији
туристишки
пптенцијал
је
манифестација туристишкп-привреднпг карактераФестивал щљиве "Щљивп мпја..", сигурнп бренд
блашкпг краја, кпја на најбпљи нашин прпмпвище
лпкалне туристишке и (ппљп)привредне пптенцијале и
из гпдине у гпдину пкупља све већи брпј ппсетилаца,
ушесника и излагаша.
Развпј туризма мпгуће је везати за прирпдне и
ствпрене атракције на прпстпру ппщтине и суседних
ппщтина:
– туристишка зпна Блаце и „Блашкп језерп“ - дп сада је непправданп занемаривана
и запущтена. Ппшетни земљани радпви уређеоа језера су већ ушиоени, а уређен је и деп
впдене ппврщине. У щирпј зпни између пута ка Барбатпвцу и пута ка Прпкупљу мпгуће је
уређеое веће зпне са примарнпм наменпм сппрта и рекреације и угпститељским
активнпстима везаним за пву намену, излете, манифестације и дружеое. Ппред
ппстпјећег хптела и угпститељских пбјеката у Блацу мпгуће је прганизпваое угпститељских
садржаја и видикпвца на Трбуоскпм брду изнад Блаца.
– туристишка зпна „Јастребац“ – прирпднп лпвищте, већи брпј прихватних
излетнишких пунктпва (Ппппвашкп језерп и др.), истраживашких камппва, планинарски
дпмпви, етнп-туризам, лпв и рибплпв, пещашкп – бициклистишки туризам и др. Пва
предепна целина пслаоа се на насеља у ппднпжју Јастрепца на пбпду кптлине, у кпјима је
мпгуће прганизпвати смещтајне и услужне капацитете, првенственп у Пребрези, Ппппви,
Врбпвцу, Придвприци, Претрещои итд.
– туристишка зпна „Чушале –Пребреза" мпгуће је прганизпваое маоих смещтајних
капацитета углавнпм пријентисаних на лпвни туризам на падинама Кппапника, али и
излетника кпји ппсећују Јанкпву клисуру, кап пдредищте рибплпваца. У атару села
Пребреза налази се специјални резерват прирпде "Пребреза", бпгатп палепнтплпщкп
налазищте фпсилних пстатака сисара из дпба мипцена.
Налазищте је ппд првим режимпм защтите са наменпм у
наушнп-истраживашке сврхе,
– туристишка зпна „Будим баоа - Дрещница“ са
пкплним насељима традиципналнп впћарскпг краја и
извпрпм минералне впде у Дрещници кпја пружа пснпве
за развпј балнеплпщкпг туризма,
– туристишка зпна "Барбатпвац" – маои
туристишки пункт ппгпдан за сппртскп – рекреативни
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камп у близини пута ка Курщумлији.
Ппред ппстпјећих смещтајних капацитета у Блацу, нпви сппртскп – угпститељскп
– рекреативни садржаји мпгу се лпцирати у Барбатпвцу, Шушалу, Пребрези, Ппппви,
Врбпвцу, Дрещници, Придвприци, Претрещои и псталим насељима, првенственп у
пквиру дпмаће радинпсти, етнп – села, камппва и сл.

2.8. Анализа институципналнпг пквира ппдрщке и јавних сервиса
Скупщтину ппщтине Блаце шини 29 пдбпрника, кпји су представници следећих
пплитишких партија: ДС (12), ДСС (7), СРС (5), Г17 (3) и СПС (2).
Опщтинскп веће брпји 7 шланпва.
Опщтинска управа је прганизпвана кап јединствена са следећим службама: Служба
за ппщту управу и заједнишке ппслпве; Служба за урбанизам, грађевинарствп, кпмуналнп
стамбене и импвинскп правне ппслпве; Служба за инспекцијске ппслпве, бучетску
инспекцију и ревизију; Служба за бучет, финансије и лпкалну ппреску администрацију;
Служба за привреду, лпкални екпнпмски развпј и друщтвене делатнпсти; Служба пргана
ппщтине и Служба ппщтинскпг услужнпг центра и инфпрматике.
Крајем прпщле гпдине, пдлукама СП Блаце 2009. гпдине, укинуте су све Месне
канцеларије на теритприји ппщтине, а оихпв ппсап пбавља се у Блацу у седищту, щтп је
раритет у Србији.
Заппсленп је 40-так лица, пд шега са виспкпм струшнпм спремпм 12.
Ппщтински услужни центар пбавља ппслпве кпји се пднпсе на ппслпве пријемне
канцеларије (пвера пптписа, рукпписа и преписа, издаваое коижица), административнп
технишке ппслпве на пријему, евидентираоу и птпремаоу ппщте, ппслпве архиве и
картптеке; неппхпдне струшне, технишке и друге ппслпве за пптребе свих пдељеоа и
служби ппщтинске управе; ппслпве анализе и развпја инфпрмаципнпг система-ппсебнп
електрпнске управе. Стара се п раду рашунарске мреже, пперативних система и защтити
ппдатака инфпрмаципнпг система ппщтинске управе. Израђује и пдржава WEB
презентације ппщтине. Врщи ппслпве унпса, кпнтрпле, ажурираоа и пбезбеђиваоа
ппдатака.
Ппстпјеће јавне институције у ппщтини пд знашаја за стратегију
Устанпва:
Јавнп предузеће за
пбављаое кпмуналних
делатнпсти „Блаце“, са
седищтем у Блацу

Устанпва:
Спптрскп туристишкп
тргпвински центар
„Нирвана“, са седищтем
у Блацу

Главне активнпсти: Кпмуналне делатнпсти и пружаое услуга грађанима у
пбластима пд ппсебнпг знашаја
Псниваши: Скупщтина ппщтине Блаце
Правни пблик: Јавнп предузеће
Брпј заппслених: 65
Пснпвне надлежнпсти: прешищћаваое и дистрибуција впде; уређеое
зелених ппврщина и јавних прпстпра; пдржаваое улица и путева у
насељима; уређеое и пдржаваое грпбља; прешищћаваое и пдвпђеое
атмпсферских и птпадних впда.
Принципи финансираоа: сппствени прихпди, дпнатпрства, прпјекти
Главне активнпсти: Туризам, тргпвина и сппрт…
Псниваши: Скупщтина ппщтине Блаце
Правни пблик: Јавнп предузеће
Брпј заппслених: 10
Пснпвне надлежнпсти: прганизпваое туристишкп-привредних и сппртских
манифестација, газдпваое пијашним и паркинг прпстпрпм; пдржаваое
сппртских пбјеката;
Принципи финансираоа: бучет , прпјекти, сппствени прихпди

30

ПД „Југпистпк“ Д.П.П.
Електрпдистрибуција
Прпкупље
Ппслпвница Блаце

Главне активнпсти: дистрибуција електришне енергије и пдржаваое
нискпнаппнских и виспкпнаппнских система дистрибуције
Псниваши: ЕПС
Правни пблик: Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу
Брпј заппслених: 19
Пснпвне надлежнпсти: дистрибуција и пдржаваое система и наплата
пптрпщое
Принципи финансираоа: прихпди пд прпдаје електришне енергије

2.9. Бучетски извпри
Бучет Блаца делимишнп рефлектује привредну ситуацију и ппщте прилике у
ппщтини. Тп шини делимишнп, затп щтп је утисак п привреднпј активнпсти бпљи, негп щтп
би се мпглп закљушити самп на пснпву увида у висину бучета. Тп указује да ппстпје щансе
за бпљу наплату ппреза. Бпљпм наплатпм ппреза, такси и накнада кпје иду у лпкални
бучет мпгла би се смаоити велика зависнпст ппщтинскпг бучета пд трансфера са
државнпг нивпа, кпји практишнп шине пплпвину бучета. Такпђе је пшитп да су и са пвакп
скрпмним бучетпм, какав је на распплагаоу ппщтини Блаце ппстигнути видљиви
резултати, билп да се ради п ппдрщци привреди, градои инфраструктуре или уређеоу
варпщице.
Табела _: Прихпди, расхпди и бучетски биланс ппщтине Блаце (у милипнима дин.)

2008.

2009.

I-IX 2010.

2010.*

Прихпди

189,4

166,0

114,4

181,6

Расхпди

188,6

169,5

123,9

196,4

Биланс

+0,80

-3,5

-9,5

-14,8

Извпр: Бучети ппщтине Блаце за 2008, 2009. и 2010. гпдину. Сппствена рашунаоа на пснпву ппдатака.
*I-IX месеци 2010

Бучет ппщтине Блаце се ппследоих гпдина креће нещтп исппд 2 милипна евра.
Ппследоа гпдина суфицита била је 2008, у псталим гпдинама се бележи дефицит кпји је у
ппрасту. Дефицит је пре свега резултат смаоеоа државних трансфера. Мпжда дефицита у
бучету 2010. неће бити.
Прихпди и расхпди су у табелама кпје следе приказани самп у пснпвним ставкама,
али је тп ушиоенп за вище гпдина према прпцентуалнпм ушещћу ппјединих ставки, какп
би се мпгла правити међугпдищоа ппређеоа.
Највећи прихпди су пд трансфера републике, ппреза на дпхпдак, ппреза на импвину,
ппщтинских административних такси и сппствених прихпда бучетских кприсника. За
детаље и ташније ппдатке ппгледати наредну табелу.
Табела _: Прихпд ппщтине Блаце 2008-2010, главне ставке у %

Клас Врста прихпда

2008.

2009.

2010.*

2010

711

Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне дпбитке

26,29

31,04

30,06

31,27

712

Ппрез на фпнд зарада и радну снагу

0,01

0,04

0,02

0,0

713

Ппрез на импвину

4,07

4,10

4,94

4,35

714

Ппрези на дпбра и услуге

2,80

4,00

3,58

3,72

31

716

Други ппрези

2,50

3,47

2,98

2,48

733

Трансфери пд других нивпа власти

54,06

48,99

48,69

49,78

741

Прихпди пд импвине

2,08

2,44

2,42

2,32

742

Прихпди пд прпдаје дпбара и услуга

6,15

5,10

4,73

4,31

743

Нпвшане казне и пдузета импвинска кприст

0,003

0,01

1,30

1,10

744

Дпбрпвпљни трансфери физишких и правних лица

0,01

0,00

0,45

0,10

745

Мещпвити и непдређени прихпди

0,22

1,24

0,80

1,00

770

Мемпрандумске ставке за рефундацију расхпда

1,76

0,54

0,00

0,16

УКУПНП**

100,0

100,0

100,0

100,0

Извпр: Бучети ппщтине Блаце за 2008, 2009. и 2010. гпдину. Сппствена рашунаоа на пснпву ппдатака.
*I-IX месеци 2010; 2010=ребаланс за 2010. **Приближнп 100% услед запкруживаоа;
Клас пзнашава нумеришку класификацију ппјединих ставки

Кпд ппреза на дпхпдак (ташка 711) је забележен ппраст 2008/2009, кпји је резултат
ппвећаних прихпда пд ппреза на зараде. Ппстпји и тенденција врлп благпг раста ппреза
на импвину (713). Упшљив је и пад трансфера са државнпг нивпа (733) са 54,06% у 2008.
гпдини на 49,78% у 2010. Прихпди пд прпдаје дпбара и услуга су ппали за скпрп трећину
пд 2008. дп 2010. гпдине. Тп указује да су ппщтинске службе и кприсници бучета
избегавали да ппвећавају цене за кприснишке услуге и административне услуге, верпватнп
затп щтп би се тп сматралп непппуларним у време кризе. Мемпрандумске ставке за
рефундацију расхпда су ппале са 1,76% на 0%.
Највећи издаци су вазани за расхпде за заппслене, пдржаваое пснпвних средстава,
куппвину рпба и услуга, субвенције и дптације друщтвеним прганизацијама. Детаљи су
дати у Табели __.

Табела _: Главни расхпди ппщтине Блаце 2008-2010, у %

Клас. Врсте расхпда

2008.

2009.

2010.*

2010

41

Расхпди за заппслене

28,79

33,80

31,15

32,19

42

Кприщћеое рпба и услуга

21,15

20,05

20,14

22,21

43

Ампртизација

0,02

0,04

0,00

0,01

45

Субвенције

18,82

19,82

20,87

21,03

46

Трансфери

0,53

0,94

0,44

1,02

47

Спцијална защтита

1,43

1,75

2,18

2,51

48

Пстали расхпди

3,07

3,24

3,72

3,22

49

Административни трансфери

0,00

0,00

0,00

1,08

51

Пснпвна средства

25,82

20,17

21,52

14,12

54

Прирпдна импвина

0,37

0,62

0,00

3,07

УКУПНП**

100,0

100,0

100,0

100,0

Извпр: Важи све истп кап кпд табеле прихпда
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На расхпднпј страни, благп су се ппвећали расхпди за заппслене (ставка 41),
субвенције (45) и спцијална защтита (47), дпк су ппали расхпди за пснпвна средства (51) и
прирпдна импвина (54).
Ппвпљнп је щтп Блаце, за разлику пд суседних ппщтина, из сппственпг бучета за
инфраструктуру мпже да пптрпщи пкп 40 милипна динара гпдищое.
У пснпви се п кретаоу бучета ппщтине Блаце мпже изрећи некпликп судпва.
Првп, бучет је врлп мали, стандарднп нещтп исппд 2 милипна евра, щтп се види из
Табеле _. Такав бучет рефлектује мали брпј станпвника и низак нивп привредне
активнпсти. Ппщтп је нереалистишнп да се брпј стнпвника мпже знашајније ппвећати
(напрптив, пн ће верпватнп ппадати), једини пут ка већем бучету впди прекп веће
привредне активнпсти.
Другп, бучет је услед кризе и смаоеоа трансфера и псталих прихпда ппап на
расхпднпј страни са 188,6 милипна 2008. на 169,5 милипна динара 2009. гпдине. Да се
наставип тренд из првих 9 месеци 2010. гпдине, бучетски расхпди би били пкп 152
милипна динара, щтп је смаоеое и у нпминалнпм и у реалнпм изнпсу у пднпсу на
претхпдне гпдине. Према ребалансу, бучетски прихпди ће бити нещтп вищи.
Треће, према званишним ппдацима, инфлација је у 2009. гпдини била 6,6% дпк се у
2010. пшекује да пна буде пкп 10%. Тп би знашилп да су бучетски расхпди у 2010. гпдини
реалнп били за пкп двадесетак пдстп нижи пд пних 2008. г.
Шетвртп, бучет и на прихпднпј и на расхпднпј страни ппказује кпнтинуитет. Тп знаши
да на прихпднпј страни није билп већих прпмена – рецимп, раста услед щиреоа
привредне активнпсти или пада услед оенпг ппадаоа. Слишнп је и на расхпднпј страни,
где пшитп ппстпји крутпст издатака, услед шега се расхпдна структура тещкп меоа. Тп је
дпбрп за пне бучетске кприснике кпји су задпвпљни нивппм финансираоа, а лпще за пне
кпји су незадпвпљни. Блаце се уклапа у генералнп правилп да щтп су ппщтине
неразвијеније, оихпви бучети теже да буду ригиднији. Тп је наравнп врлп неппвпљнп за
билп какве амбиципзније прпјекте, ппсебнп за капитална улагаоа или щире и скупље
рефпрме ппщтинских служби.
Петп, упшљивп је да су нещтп ппрасли издаци за плате заппслених, субвенције и
спцијалну ппмпћ, щтп је пшитп резултат притиска кпји је ствприлп ппгпрщаое ппслпвних и
спцип-екпнпмских услпва услед кризе. И пвде се Блаце уклапа у правилп кпје каже да се
при редукцији издатака најтеже смаоују издаци за плате и спцијалне сврхе.
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3. SWOT анализе са главним трендпвима и питаоима за
будућнпст
SWOT анализа (снаге, слабпсти, щансе и претое) ппщтине је пснпвни кпрак у развпју
дугпрпшне развпјне стратегије. Заснпван је на мищљеоу и ппгледима грађана, пплитишара
и ппслпвних људи, кап и на аналитишкпм испитиваоу тренутне ситуације. У пвпм
ппглављу наћи ћете свепбухватан SWOT тренутних преднпсти и недпстатака наще
ппщтине. Главни SWOT је пнда ращшлаоен на SWOT-пве: Привреда и туризам,
Ппљппривреда и рурални развпј, Људи (пбразпваое, здравље, спцијална питаоа),
Пкружеое, енергија, инфраструктура и приступашнпст.

3.1. SWOT aнализа ппщтине
СНАГА
-

-

-

СЛАБПСТИ
Екплпщки шиста и здрава средина;
Ппљппривредне ппврщине;
Дпбра ппкривенпст инфраструктурпм;
Прирпдни ресурси (щуме, впде, клима…);
Везанпст и приврженпст грађана ппщтине
свпјпј средини;
Вредна, квалификпвана радна снага;
Ниске цене прикљушака на кпмуналну
инфраструктуру;
Лпкална сампуправа спремна за ппдрщку
свим структурама у циљу унапређеоа
услпва живпта;
Дпм здравља и амбуланте у сепским
насељима;
Удружеоа грађана и НВП (екплпщкп
друщтвп, лпвашке и рибплпвашке
прганизације, културнп уметнишка
друщтва);
Традиципнална гпстпљубивпст
станпвнищтва;
Центар за спцијални рад и ппдрщка
разлишитим категпријама станпвнищтва у
стаоу спцијалне пптребе

-

-

Недпвпљнп квалитетна инфраструктура
Дивље деппније, загађенпст;
Некпнтрплисанп унищтаваое щума;
Ниска свест грађана и пднпс према
пшуваоу живптне средине и прирпдних
пптенцијала
Недпвпљни смещтајни туристишки
капацитети;
Недпвпљнп садржаја за младе;
Неппстпјаое адекватних мпгућнпсти за
нефпрмалнп пбразпваое;
Демпграфска старпст ппдрушка;
Миграципна кретаоа;
Мали степен финализације прпизвпдое;
Присутнпст сиве екпнпмије;
Недпстатак центра за развпј малих и
средоих предузећа;
Неппстпјаое прганизација и удружеоа
предузетника;
Непрганизпван пткуп ппљппривредних
прпизвпда;
Прекпмерна упптреба пестицида и
хербицида у ппљппривреди

ШАНСЕ

ПРЕТОЕ

-

-

-

Манифестације (сајмпви, излпжбе…);
Start up кредити
Субвенције и бесппвретна средства;
Удруживаое предузетника и ствараое
кластера;
Државне плакщице;
Инвеститпри (страни и дпмаћи);
Извпз ппљппривредних прпизвпда
Приступ ЕУ, ИПА фпндпви;
Инвестираое пд стране државе;
Привлашеое инвестиција и капитала са
стране;

-

Лпщ равнпмерни регипнални развпј;
Укидаое државних плакщица;
Даља неппвпљна кретаоа у пбласти
кредитне пплитике;
Либерализација тржищта;
Пплитишка ситуација и прпмена пплитишкпг
амбијента;
Закпнска регулатива (маргинлизпваое
ппщтине);
Диспаритет цена и мпнпппл;
Светска екпнпмска криза;
Пплитишка нестабилнпст;
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-

Прпјекат Регипналне санитарне деппније у
Прпкупљу;
Прекпгранишна сарадоа;
Закпн п равнпмернпм регипналнпм
развпју;
Прпјекти за заппщљаваое (субвенције за
сампзаппщљаваое)

-

Неблагпвремени приливи средстава из
бучета РС;
Глпбалнп загађеое;
Кпмпликпвана закпнска прпцедура за
инвестиције;
Гащеое ппјединих државних служби на
нивпу ппщтине;
Бепградизација (централизација)
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3.1.1. SWOT: Привреда
СНАГА
-

-

-

-

-

-

СЛАБПСТИ
Развијенп предузетнищтвп, кпје је се ппред
Блаца развија и у некпликп руралних
насеља (Барбатпвац, Дпое Гргуре,
Кащевар, Претежана);
Прерађивашка индустрија, ппсебнп
прехрамбена, металппрерађивашка,
гумарска и др., кпје имају развијенп
тржищте и пбезбеђен пласман прпизвпда;
Грађевинарски, прпјектни и други
савремени услужни капацитети, прекп
кпјих се пстварује знашајан дпхпдак и
заппщљаваое;
Ппљппривреда, ппсебнп впћарствп
(щљива, вищоа, јабука, јагпдишастп впће) и
стпшарствп, кпја пбезбеђује сирпвинску
пснпву за прераду;
Пстварени међунарпдни стандарди,
псвпјен квалитет прпизвпда и услуга и све
израженија екплпщка свест, щтп мнпгим
фирмама пмпгућује извпз рпба и услуга на
тржищта земаља ЕУ;
Институципнална прганизпванпст –
пснпвана је „Канцеларија за рурални
развпј“ и „Удружеое пдгајиваша стпке и
прпизвпдоу млека и меса“. Пве акције су
ппдржане и пд стране некпликп
невладиних прганизација.

-

-

-

-

-

-

-

-

Депппулација и стареое станпвнищтва
(прпсешна старпст 44,3 гпдине), ппсебнп на
руралнпм, ппљппривреднпм, ппдрушју
(вище пд 27% сепскпг станпвнищтва је
старије прекп 60 гпдине);
Недпстатак финансијских средстава за
улагаоа у привредни развпј, ппсебнп у
бпље искприщћаваое пптенцијала и
инзензивираое развпја ппјединих пбласти;
Недпвпљна улагаоа у ппљппривреду и
субвенција за ппдстицаое ппљппривредне
прпизвпдое, кап и запстатак у изградои
ппљппривреднп услужних капацитета;
Запстајаое у туристишкпм развпју и
недпвпљна изграђенпст туристишке
супраструктуре (смещтајних и пратећих
капацитета);
Немпгућнпст заппщљаваоа и бпљег
кприщћеоа раднпг и кадрпвскпг
пптенцијала;
Слабије пдржаваое, унапређеое и
изградоа нпве путне, електрп и
хидрптехнишке инфраструктурне мреже у
пднпсу на изражене пптребе;
Дпдатни притисак на ппщтинске фпндпве и
бучетска средства пд стране избеглишке
пппулације (пкп 4.000), кпја нема рещене
пснпвне егзистенцијалне прпблеме
(смещтаја, заппслеоа);
Недпвпљна средства са кпјима Ппщтина
распплаже за ппремаое тј. уређиваое
грађевинскпг земљищта, шак са
тенденцијпм смаоеоа ппследоих
некпликп гпдина.

ШАНСЕ

ПРЕТОЕ

-

-

-

-

-

Ппстпјећи привредни капацитети, пд кпјих
мнпги прерађивашки капацитети и услужни
имају услпве за ппвећаое прпизвпдое и
прпщиреое аспртимана рпба и услуга;
Пшувана живптна средина и ппгпднпсти за
развпј ппљппривреде (ппсебнп впћарства,
винпградарства) и ппвећаое пткупа,
складищтеоа и прераде, щтп би
пмпгућилп заппщљаваое и задржаваое
станпвнищтва;
Щумски фпнд и бпгатствп щумским
плпдпвима, гљивама, лекпвитим биљем,
ппгпднп за заппщљаваое руралнпг
станпвнищтва на ппслпвима сакупљаоа
али и развпја малих капацитета;
Туристишки пптенцијал – близина
Кппапника, прирпдни услпви, здрава

-

-

Даља депппулација и стареое
станпвнищтва, а ппсебнп пражоеое
делпва ппщтинскпг ппдрушја, щтп би мпглп
да угрпзи даљи развпј, ппсебнп
ппљппривреде;
Изпстанак унапређеоа ппслпвнпг
амбијента на лпкалнпм нивпу (ппреска
пплитика, едукативна пплитика и рад на
терену, ппремаое грађевинскпг
земљищта, развпј инфраструктуре,
рещаваое пдлагаоа птпада);
Неразвијенпст инструмената кпнтрпле у
прпцесу (не)легалне изградое и
пренамене ппљппривреднпг земљищта у
грађевинскп, кап и недпстатак
институципналних капацитета и кадра за
ппслпве управљаоа грађевинским
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-

-

-

-

-

-

живптна средина, ппвпљна за развпј
сепскпг туризма, щтп би мпглп дпдатнп да
утише на развпј ппљппривреде;
Гептермални извпри, кпје је пптребнп да
се детаљније истраже, а мпгу да
представљају вищенаменски пптенцијал за
развпј ппљппривреде (пластеници,
стакленици), туризма, кап и за грејаое;
Минералне сирпвине (мермер, кварцит,
гептермална енергија и др.) – углавнпм пд
лпкалнпг знашаја;
Регипнална сарадоа – неппхпдна у
савременпм ппслпваоу (заједнишка
усклађена пплитика развпја, заједнишки
наступ на тржищту и сл.);
Развпј јавнпг и приватнпг партнерства –
фпрмираое разлишитих мпдалитета;
Преппзнаваое и защтита јавнпг интереса,
јавних дпбара, јавнпг прпстпра и
регулације уређеоа и изградое ради
защтите свих интереса;
Развпј урбанпг меначмента – прпизвпдое
земљищта пднпснп лпкација (куппвина
земљищта за грађеое, парцелација
земљищта, ппремаое земљищта и
прпдаја/ издаваое у закуп);
Унапређеоа прганизаципне ефикаснпсти
(меначерскпг система управљаоа,
прганизаципне структуре – ппщтинске
управе, струшне службе, јавна кпмунална
предузећа, и др.)

-

земљищтем;
Недпвпљна хпризпнтална и вертикална
кппрдинација нпсипца развпја, кап и
планерске и земљищне пплитике какп на
лпкалнпм нивпу такп и на нивпу
регипналне сарадое.
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3.1.2 SWOT: Ппљппривреда
СНАГЕ

СЛАБПСТИ

С прирпднпг аспекта
Пплпжај ппщтине на раскрсници путева
према Кпспву и Метпхији, Кппапнику,
Прпкупљу и Крущевцу;
Агрп-екплпщка пбласт са ппвпљним
прирпдним услпвима за интензивну
ппљппривредну прпизвпдоу;
Ппљппривредне ппврщине шине 57.58%
(17633 ha) укупне ппврщине ппщтине;
Ппстпјећи фпнд и квалитет земљищта
пмпгућавју прехрамбену сигурнпст
станпвнищтву ппщтине;
Ппвпљни прирпдни услпви за развпј
савремене ппљппривредне прпизвпдое,
здраве хране, мини фарми, специфишних
прпизвпда, ппдизаое нпвих плантажа
впћа, пластеника и стакленика (за ппврће и
цвеће);
С демпграфскпг аспекта
Традиција кпд станпвника да се баве
ппљппривредпм;
Знашајнп ушещће мещпвитих дпмаћинстава
кпја су, пп правилу, птвпренија и спремнија
за инпвације у ппљппривреди и другим
делатнпстима;
С прганизаципнпг и инфраструктурнпг аспекта
Кпнцентрација приватнпг капитала у
ппјединим делатнпстима са тенденцијпм
прпщиреоа активнпсти и на ппљппривреду;
Ппстпјое мпгућнпсти фпрмираоа ,,бренда,,
са пве теритприје (пре свега у впћарскпј
прпизвпдои);
Птвпрене мпгућнпсти за щиреое
предузетнищтва у свим сферама
друщтвенп-екпнпмскпг живпта на селу, пд
примарне ппљппривредне прпизвпдое и
агрпбизниса, прпизвпдних услуга и
занатства, па све дп птвараоа приватних
ветеринарских станица, сервиса и слишнп;
Пптенцијали за развпј малих и средоих
предузећа у руралним ппдрушјима, развпј
малих прпизвпдних капацитета кпји су
усклађени са захтевима тржищта
и
екплпщким карактеристикама средине;
Изразите мпгућнпсти за јашаое веза
између ппљппривреде и кпмпаративних
делатнпсти: туризама, индустрије, занатскпуслужне активнпсти;
Приметна самппрганизпваоа
ппљппривредних прпизвпђаша у задруге
и/или прпфесипналне аспцијације.

Прирпдни аспекти и кприщћеое земљищта
Хетерпгенпст рељефа, геплпщкп-педплпщки
састав, хидрпграфска мрежа, климатски
режим и недпвпљна ппщумљенпст пвпг
ппдрушја су шинипци кпји интензивирају
ерпзипне прпцесе и утишу на ппјаве
бујишних впда кпји неппвпљнп утишу на
прпцесе у ппљппривреднпј прпизвпдои и
руралним прпстприма;
виспк степен зависнпсти ппљппривреде
пд екп услпва (навпдоаваоа и
пдвпдоаваоа) у вегетаципнпм перипду;
недпстатак ветрпзащтитнпг ппјаса;
недпстатак екпнпмишнпсти управљаоа
земљпм и неппстпјаое адекватнпг тржищта
земљищтем;
С демпграфскпг аспекта
Претппставка наставка депппулаципних
прпцеса, щтп мпже резултирати даљим
смаоеоем критишне масе станпвнищтва за
ппкретаое савремене ппљппривреде и
руралнпг развпја;
Старп станпвнищтвп, неппвпљне пбразпвне
структура;
Пкп пплпвине ппљппривредних
дпмаћинстава нема наследика;
У селима пгранишене мпгућнпсти
заппщљаваоа у неппљппривредним
делатнпстима;
Интензивираое ппљппривредне
прпизвпдое пгранишенп недпстаткпм
радне снаге кпји је ппсебнп изражен у
ппљппривредним радним щпицевима;
Упшена изразита апатија и
неиницијативнпст станпвника у већини
руралних прпстпра;
У селима пгранишене мпгућнпсти
заппщљаваоа у неппљппривредним
делатнпстима
С прганизаципнпг и инфраструктурнпг аспекта
Распплажући ситним и, пп правилу,
распаршаним земљищним ппседпм, већина
ппрпдишних газдинстава има пзбиљна
пгранишеоа за усппстављаое пптималних
пднпса између прпизвпдних шинилаца,
нарпшитп у ппгледу раципналнпг
кприщћеоа механишке ппреме. Тп се
негативнп пдражава, какп на трпщкпве
прпизвпдое, прпдуктивнпст рада и
ппљппривредне дпхптке, такп и на степен
рпбнпсти укупне прпизвпдое и стабилнпст
ппнуде пдгпварајућега спртимана и
квалитета сирпвина;
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-

-

-

-

-

-

-

-

уситоенпст ппседа; недпврщена
кпмасација;
Застарелпст ппљппривредне механизације
Низак прпизвпдни ефекат на мнпгим
газдинствима;
На претежнпм делу планскпг ппдрушја брпј
стпке далекп је исппд пптенцијала крмне
базе. Тп се ппсредним путем негативнп
пдражава и на пшуваое прирпдне
плпднпсти ппљппривредних земљищта
слабијег бпнитета, кпја захтевају редпвнп и
пбилнп прганскп ђубреое;
Недпвпљан брпј кпмерцијалних
ппљппривредних газдинстава;
Незаврщени прпцеси преструктурираоа
ппљппривредних предузећа;
Усппрена и недпвпљнп ефикасна
приватизација и неппстпјаое јасних
власнишких права;
Већи деп прпизвпдое са ппљппривредних
газдинстава се не прпдаје званишним
каналима;
На мнпгим газдинствима недпстатак
увпђеоа савремених технплпгија;
Изузетнп низак степен развијенпсти
ппљппривредне инфраструкуре (физишке,
спцијалне, привредне);
Недпстатак складищнпг прпстпра (сущаре,
хладоаше и сл);
Лпщ квалитет лпкалних сапбраћајница и
лпще прганизпван јавни превпз;
Неппстпјаое саветпдавне службе и
традиције у кприщћеоу исте;
Неусклађенпст прпизвпдое са савременим
тенденцијама;
Неппстпјаое прганизпванпг кафилеријскпг
збриоаваоа птпада анималнпг ппрекла и
неппстпјаое стпшнпг грпбља;
Недпстатак ангажпваних финансијских
средстава за знашајнија инвестиципна
улагаоа;
Неппстпјаое самппрганизпваоа
ппљппривредних прпизвпђаша у задруге
и/или прпфесипналне аспцијације;
Неадекватан развпј приватнпг
предузетнищтва.

ШАНСЕ

ПРЕТОЕ

-

-

-

Пптпунија валпризација пптенцијала
пплпжаја ппщтине:
Усппстављаое ппвпљнијих услпва за екп развпј;
Развпј савремене ппљппривредне
прпизвпдое, здраве хране, мини фарми
специфишних прпизвпда, ппдизаое нпвих
плантажа впћа, пластеника и стакленика (за

-

-

Мпгући кпнфликти између кприсника прпстпра
(индустрија-ппљппривреда, и сл.)
Претппставка наставка депппулаципних
прпцеса щтп мпже резултирати даљим
смаоеоем критишне масе станпвнищтва за
ппкретаое савремене ппљппривреде и
руралнпг развпја,
Изражајнија ппларизација ппљппривредних
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

ппврће и цвеће);
Ппстпје услпви за већу прпизвпдоу
житарица и индустријскпг биља щтп је
директнп услпвљенп предузимаоем
пдгпварајућих агрптехнишких и
прганизаципних мера;
Адектватнији развпј ппљппривредне
инфраструкуре (физишке, спцијалне,
привредне);
Делптвпрнији расппред складищнпг
прпстпра (силпси, ппдна складищта,
сущаре, хладоаше и сл.);
Прганизпваое прпизвпђаша из једнпг села
пкп некпг специјализпванпг вида
ппљппривредне прпизвпдое, запкружујући
целпкупан циклус пд узгпја дп прераде
прпизвпда (рецимп, паприке, купуса);
Интензивираое регипналнe сарадоe на
релацији прпизвпдое ппљппривредних
прпизвпда дефинисанпг гепграфскпг
ппрекла;
Развпј неппхпдне саветпдавне службе.
Бпље самппрганизпваое ппљппривредних
прпизвпђаша у задруге и/или прпфесипналне
аспцијације;
Развпј малих и средоих предузећа у
руралним прпстприма, развпј малих
прпизвпдних капацитета кпји су усклађени са
тржищтем и екплпщким карактеристикама
средине;
Щиреое предузетнищтва у свим сферама
друщтвенп - екпнпмскпг живпта села, пд
примарне ппљппривредне прпизвпдое и
агрпбизниса, прпизвпдних услуга и занатства,
па све дп птвараоа приватних ветеринарских
станица, инфпрматишких сервиса и слишнп
Интензивније веза између ппљппривреде и
кпмпаративних делатнпсти: туризам,
индустрија, занатскп-услужне активнпсти.

-

-

газдинстана на слаба и јака ппљппривредна
газдинства и оихпв утицај на прпдубљаваое
спцијалних и екпнпмских разлика,
Нарущаваое квалитета живптне средине збпг:
1. непланских активнпсти
станпвнищтва (бесправна градоа,
непрганизпванп пдлагаое пптада),
2. неппстпјаое прганизпванпг
кафилеријскпг збриоаваоа птпада
анималнпг ппрекла и неппстпјаое
стпшнпг грпбља;
3. узурпираоа ппљппривреднпг
земљищта и пд стране других
кприсника земљищта
4. неадекватнпг пдлагаоа птпада са
ппљпприврдних фарми.
5. некпнтрплисане упптребе
хемијских средстава у
ппљппривреднпј прпизвпдои и
тиме загађиваоа ппдземних впда
Неппстпјаое кпнкретних ппљппривредних
прпграма кпји би мпгли привући капитал
Пдлив младих и струшних кадрпва
Лпще искприщћене инвестиције и капитал
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3.1.3. SWOT: Oкружеое, енергија и инфраструктура
СНАГЕ

СЛАБПСТИ

Сапбраћај
Интегрисанпст у друмску мрежу Србије и
щире;
Удаљенпст пд већих градпва и развијених
туристишких дестинација Србије;
Деп мреже регипналних путева Тппишкпг и
Расинскпг пкруга;
Развијена мрежа лпкалних путева;
Сукцесивна мпдернизација и щиреое мреже и
пбјеката;
Впдна инфраструктура
Мпгућнпст дугпрпшнпг пбезбеђона впде за
пиће;
Щиреое впдпвпднпг система на сепска
ппдрушја;
Кприщћеое впда (привреда, ппљппривреда,
туризам...);
Енергетска инфраструктура
Пренпсна мрежа далекпвпда;
Развијена електрпдистрибутивна мрежа и
пбјекти;
Мпдернизација и раципнализација електрп
мреже и пбјеката;
Телекпмуникације
Развијена телефпнска мрежа и ппкривенпст
целе ппщтине ппщтанскпм услугпм;
Развијаое и ппкриваое теритприје ппщтине
мпбилнпм телефпнијпм;
ЗБИРНП
Интеграција теритприје (щире,
међуппщтинскп, ппщтинскп, атарскп и
тппплпщкп);
Защтита живптне и прирпдне средине:
- Кпмунална кпмплетнпст и
- Кпмунална хигијена;
Ппдизаое квалитета живпта и стандарда
станпвнищтва;
Квалитетна и кпмплетна туристишка ппнуда;
Планскп усмераваое прпстпрнпг, екпнпмскпг
и спцијалнпг развпја;
Активираое атрактивних зпна (прпизвпдоа,
туризам, станпваое);
Директни и индиректни (екстерни) ефекти
присуства технишке и спцијалне
инфраструктуре.

Сапбраћај
Диференцирана друмска мрежа ппред
впдптпкпва и делпм впдпделница;
Птежанп функципнисаое сапбраћаја у
зимскпм перипду у планинскпм делу
теритприје;
Лпкални путеви су местимишнп
незадпвпљавајућег квалитета са недпвпљнп
пппрешних веза у севернпм пбпду кптлине
између ппдјастребашких села и у планинскпм
делу;
Не предвиђа се ппвезиваое теритприје
железнишкпм мрежпм;
Впдна инфраструктура
Загађиваое ппврщинских и ппдземних впда;
Некпмплетна канализација и лпще или
неппстпјеће стаое прешищћаваоа птпадних
впда у селима;
Перипдишнп плављене ппврщине, бујице и
ерпзија;
Енергетска инфраструктура
Уска грла у напајаоу у ппјединим засепцима;
Нераципнална пптрпщоа пгрева (дрвп) и
скрпмна примена изплаципних материјала
тпкпм изградое пбјеката;
Телекпмуникације
Недпвпљнп телефпнских брпјева,
Неразвијена мрежа мпдерних
телекпмуникаципних система и услуга;
ЗБИРНП
Некпмплетна инфраструктура (видпви, степен
изграђенпсти, квалитет,...) пнемпгућава
ефикасан развпј, изазива загађеое и
деградацију ствпрене и прирпдне средине;
Неппстпјаое инфраструктуре пнемпгућава
активираое и раципналнп кприщћеое
ствпрених и прирпдних вреднпсти.

ШАНСЕ

ПРЕТОЕ

Сапбраћај
Рекпнструкција и мпдернизација ппстпјеће
друмске мреже;
Заппщљаваое (даваое сапбраћајних услуга и
пдржаваое сапбраћајне инфраструктуре;

Сапбраћај
Демпграфскп смаоиваое села, ппгптпвп
планинских;
Слаба умреженпст са щирпм теритпријпм и
суседима, изузев ка Прпкупљу и Курщумлији и
дуж Блатащнице ка Брусу;
Запущтаое и прппадаое ппстпјећих
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Впдна инфраструктура
Интегралнп управљаое впдама и перманентна
кпнтрпла квалитета;
Щиреое впдпвпдне мреже и пбјеката на
сепска ппдрушја;
Изградоа система за навпдоаваое;
Изградоа канализације, ПППВ и хигијенских
септишких јама;
Мпгућнпст навпдоаваоа и пдвпдоаваоа
теритприја;
Мере и пбјекти у функцији защтите пд великих
впда;
Енергетска инфраструктура
Сукцесивна мпдернизација и развијаое
електрп мреже и пбјеката;
Перспективна гасификација у функцији
защтите живптне средине и раципнализације
пптрпщое енергије;
Примена изплаципних материјала у прпцесу
изградое пбјеката;
Истраживаоа и експлпатација мркпг угља
Примена алтернативних извпра енергије;
Телекпмуникације
Развијаое и щиреое савремених
телекпмуникаципних система и услуга;
Мпдернизација и реализација ппстпјеће ТТ
мреже и пбјеката;
ЗБИРНП
Кпмплетираое технишке и спцијалне
инфраструктуре (видпви, квалитет,
капацитет...);
Планскп усмераваое развпја и мпдернизација
инфраструктуре (прпистеклп из стратещких
дпкумената: Прпстпрни план Државе, Регипна,
Ппщтине, Стратегија развпја Ппщтине и
туризма Републике Србије, урбанистишкпг
плана за Блаце, Правила грађеоа на
теритприји Ппщтине и Прпграмима развпја
Јавних Предузећа);
Ствараое јаке и ефикасне службе пдржаваоа,
развијаоа и пласмана инфраструктурних
услуга (јавне и/или приватне).

сапбраћајница и терминала;

Впдна инфраструктура
Кащоеое са изградопм канализације,
септишких јама, пбјеката за прешищћаваое
птпадних впда, кап и мера и пбјеката за
защтиту пд великих впда;
Даље загађиваое ппдземних и ппврщинских
впда;
Енергетска инфраструктура
Демпграфскп пражоеое сепских теритприја,
Нераципнална пптрпщоа електришне енергије
и слаби изгледи за спрпвпђеое гасификације;
Слаба прпмпција примене алтернативних
извпра енергије.
Телекпмуникације
Демпграфскп нестајаое села;
Развпјна рецесија (привредна, туристишка...);
ЗБИРНП
Запущтаое и прппадаое ппстпјеће и
планиране (будуће) технишке и спцијалне
инфраструктуре кап ппследица демпграфскпг
пражоеоа села;
Развпјне рецесије и неекпнпмских цена
инфраструктурних услуга (смаоеое сталних и
перипдишних кприсника, а такпђе привредна и
туристишка рецесија.
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3.1.4. SWOT: Стаое живптне средине, прирпдне и културне бащтине
ППТЕНЦИЈАЛИ
ПГРАНИЧЕОА
Живптна средина, елементарне неппгпде и аспект пдбране
-

-

Релативнп пшуван квалитет ваздуха, ппсебнп у
насељима у ппднпжју Кппапника и Јастрепца;
Пдсуствп знашајних индустријских капацитета
и емитера загађујућих материја у атмпсферу;
Низак нивп кпмуналне буке у живптнпј
средини;
Заппшете активнпсти санације и рекултивације
ппщтинске деппније у Међухани;
Задпвпљавајући квалитет планинских
впдптпкпва;
Низак степен угрпженпсти прпстпра пд
мпгућих индустријских удеса и хазардних
ситуација;
Велики прпценат ппврщина ппд щумским
ппврщинама и ппљппривредним културама
кап пптенцијал за прпизвпдоу и пласман
пргански здравих прпизвпда.

-

-

-

-

-

-

Инфраструктурна неппремљенпст већине
сепских насеља (ппсебнп у дпмену
канализаципних система);
Незадпвпљајући квалитет впде реке
Блатащнице;
Шеста изливаоа птпадних впда из санитарнп
нехигијенских септишких јама у сепским
насељима;
Упущтаое непрешищћених кпмуналних
птпадних впда у прирпдне реципијенте без
претхпднпг третмана прешищћаваоа;
Неуслпвна лпкација ппщтинске деппније;
Недпвпљнп прганизпван систем прикупљаоа
и селектпваоа птпада;
Недпстатак функципналнпг ппстрпјеоа за
прешищћаваое птпадних впда;
Нехигијенска сметлищта у сепским насељима
и на пбалама решних тпкпва;
Бујишни тпкпви кпји угрпжавају
ппљппривредне ппврщине и изграђенп
земљищте у атарима сепских насеља;
Иницирани прпцеси ерпзије земљищта на
пбещумљеним теренима и
Угрпженпст пд елементарних неппгпда тпкпм
зимскпг перипда гпдине.

Прирпдне вреднпсти
-

-

-

Прирпднп пшувани предели у севернпм и
југпзападнпм делу Ппщтине представљају
ппсебан пптенцијал за развпј разнпврсних
видпва туризма и рекреације кпји неће
дппринети нарущаваоу пснпвних
екпсистемских карактеристика пвих целина,
нпр. излетнишки, сепски, сппртски, итд.;
Велики прпценат ппврщина ппд щумским
кпмплексима;
Пејзажнп-естетски идентитет предепних
целина;
Релативнп дпбра сапбраћајна ппвезанпст
предепних целина са насељеним местима;
Задпвпљавајућа пшуванпст квалитативних
карактеристика прирпдних целина;
Пшуванпст бипдиверзитета и пбјеката гепнаслеђа, и
Пшуванпст пптенцијалних извприщта впда.

-

-

-

-

-

Нелегална сеша щумских стабала на теренима
ппдлпжним ерпзипним прпцесима;
Интензивни ерпзипни прпцеси и бујишни
тпкпви у ппдјастребашкпм и ппдкппапнишкпм
ппдрушју Ппщтине (ппсебнп тпкпм прплећних
месеци);
Сапбраћај на магистралним и регипналним
путевима кпји узрпкују нарущаваое
прирпдних екпсистема;
Упптреба хемијских средстава у
ппљппривреднпј прпизвпдои кпја впди ка
деградацији педплпщкпг супстрата (присутнп
закисељаваое земљищта и пднпщеое
хумуснпг слпја);
Сметлищта у кпритима ппврщинских тпкпва и
Смаоеое брпја биљних и живптиоских врста
услед пдлагаоа птпада, щиреоа грађевинских
рејпна, некпнтрплисанпг лпва и рибплпва,
загађеоа решних тпкпва упущтаоем птпадних
впда у пве реципијенте, итд.

културна дпбра
-

-

Сва прпглащена и евидентирана културна
дпбра;
Мпгућнпст развпја културнп-манифестаципнпг
и излетнишкпг туризма на утврђеним
археплпщким лпкалитетима;
Културна дпбра изузетнпг знашаја, археплпщки

-

Недпвпљна туристишка прпмпција културних
дпбара;
Неадекватнп пдржаваое и физишка
деградација сппменика културе;
Недпвпљна медијска прпмпција;
Недпвпљна дпступнпст сппменишкпг наслеђа
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-

лпкалитети и прпстпрне културнп-истпријске
целине у неппсреднпј близини планскпг
ппдрушја (ппщтине Крущевац, Курщумлија и
Прпкупље);
Визуелни идентитет лпкација.

-

услед неквалитетне путне мреже и
Губитак пснпвних функција неппкретних
културних дпбара.
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3.2. Кљушна питаоа
На пснпву ппстпјећег стаоа и прихваћене SWOT анализе, дефинисали смп пет
кљушних питаоа на кпјима је пптребнп радити и кпјима се треба ппсветити ппсебна
пажоа, какп би сe ствприли щтп ппвпљнији услпви за будући пдрживи развпј ппщтине.
1. Какп ппвећати заппсленпст, ппбпљщати пбразпвну структуру и смаоити
негативна демпграфска кретаоа?
2. Какп ппвећати уређенпст и привлашнпст живптне средине и унапредити
инфраструктуру?
3. Какп ппбпљщати услпве за развпј малих и средоих предузећа и тзв.ппрпдишнпг
бизниса?
4. Какп унапредити ппљппривредну прпизвпдоу и прераду ппљппривредних
прпизвпда и ствприти екпнпмски пдрживп селп?
5. На кпји нашин унапредити јавне институције и креирати стимулативнп ппслпвнп
пкружеое кпје ће ппдстицати идеје предузетника и привлашити инвеститпре?
Кљушна питаоа преппзната у пквиру анализе ппстпјећег стаоа ппслужила су кап
пснпва за дефинисаое ппщтих циљева Стратегије, такп да сваки ппщти циљ има
утемељеое у кљушним питаоима и анализи ппстпјећег стаоа. Да би се реализпвала
стратегија пдрживпг развпја, ппщтина Блаце у пвај прпцес мпра кренути здруженим
снагама какп би делпвала у складу са свпјим пптенцијалима, мпгућнпстима, препрекама и
слабпстима.

3.3. Закљушци
Сви ппдаци и мищљеоа прикупљени за пптребе израде Стратегије, затим фактпри
приказани у пквиру SWOT aнализе упућују нас на закљушке п пснпвним ппредељеоима
пдрживпг развпја ппщтине Блаце. Свака заједница има свпје лпкалне специфишнпсти кпје
пдређују релативну преднпст ппдрушја и кпје мпгу утицати на квалитет пдрживпг развпја.
На пснпву наведенпг кап и на пснпву преппзнатих кљушних питаоа, дпщлп се дп
закљушака да је за пдрживи развпј ппщтине Блаце неппхпднп следеће:
- унапређеое људских ресурса, из разлпга щтп анализе ппказују да у ппщтини
ппстпји негативан прирпдни приращтај, миграципни салдп, кап и неппвпљна
старпсна структура; неусклађенпст пбразпвнпг система и реалних пптреба лпкалне
екпнпмије а щтп у ппсматранпм перипду мпже дпвести дп пзбиљнијег дефицита
квалитетне радне снаге.
- ппдстицаое даљег развпја ппљппривредне прпизвпдое и прераде
ппљппривредних прпизвпда пп стандардима ЕУ, валпризује се кап један пд
најбитнијих елемената пдрживпг развпја. Анализа нам је ппказала да за пвп
ппстпје реални предуслпви (прирпдни и људски ресурси, прпизвпдни капацитети,
раципналнп газдпваое, традиција у прпизвпдои, прпизвпди тражени на дпмаћем и
светскпм тржищту). Неппхппднп у пвпј пбласти је увпђеое нпвих линија
прпизвпдое и технплпгија, ппвећаое екпнпмске снаге газдинстава, сертификација
и стандардизација.
- дпдатнп улагаое у сектпр развпја малих и средоих предузећа (финансијска и
нефинансијска ппдрщка, увпђеое стандарда квалитета). Пвим се најбрже мпже
утицати на ппвећаое живптнпг стандарда и заппсленпсти у заједници, а пбзирпм
на предузетнишки дух и традицију, разнпврсну и прилагпдљиву привредну
структуру.
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-

ппвећаое уређенпсти и атрактивнпсти живптне средине и задпвпљавајућа
инфраструктура су незапбилазни предуслпви за пдрживи развпј. Анализа
ппстпјећег стаоа ппказује да ппстпје пгранишеоа у ппгледу неппстпјаоа
прпстпрнп-планске дпкументације, пдгпварајуће инфраструктуре кап и
недпвпљнпг ппщтпваоа принципа защтите живптне средине.
- развијене и ефикасне јавне институције, какп би се у пптпунпсти задпвпљиле
пптребе ппслпвнпг сектпра и цивилнпг друщтва у ппгледу квалитета пружених
услуга.
У пквиру Стратегије планирана је реализација стптинак прпјеката у перипду пд 10
гпдина. Сви предлпжени прпјекти су у сврси пствариваоа циљева ппстављених у
Стратегији.
Средства за реализацију прпјеката ће пбезбедити ппщтина Блаце, републишке
институције, дпнатпри, привредници и удружеоа.
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4. Стратегија: Визија, мисија, циљеви и припритети
Анализа стаоа ппщтине, кап и знаое и искуствп заинтереспваних страна
представљенп крпз SWOT анализу, били су главни темељи при изради Стратегије.

4.1. Визија
Блаце – заједница пчуване прирпде и здравих и задпвпљних грађана,
заппслених у привреди заснпванпј на дпступним прирпдним ресурсима,
чистим технплпгијама и традицији
Кпристећи свпју пснпвну кпмпаративну преднпст – пшувану живптну средину,
ппщтина Блаце ће настпјати да унапреди привреду базирану на шистим технплпгијама,
прганску прпизвпдоу хране и рурални туризам утемељен на традицији, какп би ствприла
услпве за заппщљаваое, рад и пстанак младих и привлашеое инвестиција пд стране
заинтереспваних инвеститпра.

4.2. Мисија и вреднпсти
Мисија ппщтине Блаце је екпнпмскп јашаое крпз кприщћеое и валпризацију
распплпживих ресурса. Јашаое капацитета лпкалне заједнице и унапређеое
инфраструктуре, путем ангажпваоа свих шланпва заједнице, а уз пшуваое екплпщких и
прирпдних вреднпсти и културнпг наслеђа.
У пствареоу мисије, ппщтпваћемп следеће вреднпсти:
Раципналнп и савеснп кприщћеое ресурса
Брига п прирпдним пптенцијалима ппщтине. Привреда у служби прирпде, а не
пбрнутп.
Пдгпвпрнпст
Опщтински функципнери и сви јавни службеници пдгпвпрни су за свпј рад и пднпсе
према грађанима, щтп се свакпдневнп кпнтрплище.
Тимски рад
Ппдела надлежнпсти у спрпвпђеоу мисије уз прецизну кппрдинацију и дпгпвпр.
Укљушеое свих струшних пптенцијала
Ангажпваое ппјединаца и институција из ппщтине, регипна и републике на
пствареоу мисије.
Дпследнпст
Истрајаваое у зацртаним циљевима.
Птвпренпст
Сви прпцеси и радое на реализацији мисије ппщтине ће бити сталнп дпступни
свим грађанима на увид.
Кпнтинуиранп пбразпваое
Праћеое трендпва, инпвација и рещеоа кпја мпгу да се примене у реализацији
мисије.
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4.3. Стратещки циљеви, припритети и мере
Циљевима и припритетима желимп јасније да прикажемп правце развпја у
наредних десет гпдина. У циљу реализације визије, наща заједница је ппставила 2
стратещка циља и 5 припритетних ппдрушја (пснпве развпја).
Блаце – заједница пшуване прирпде и здравих и задпвпљних грађана,
заппслених у привреди заснпванпј на дпступним прирпдним ресурсима, шистим
технплпгијама и традицији

Унапређеое услпва за развпј
привреде и птвараое радних
места

Унапређеое услпва живљеоа

Развијена
ппљппривредна
прпизвпдоа и
прерада пп
стандардима ЕУ

Уређена и
атрактивна
живптна сред. и
задпвпљавајућа
инфраструктура

Развијен
сектпр малих
и средоих
предузећа

Развијене и
ефикасне јавне
институције

Ппзитивна стппа
прирпднпг
приращтаја дп
краја 2017.
гпдине

ппдрщка
псниваоу и
прпјектима
струкпвних
удружеоа и
ппљппривредни
х задруга

прпмпција
пбнпвљивих
извпра
енергије

Нефинансијска
ппдрщка
МСП-а

унапређеое
ппнуде
здравствених
услуга

Смаоена
незаппсленпст
за 50% дп краја
…

прганизпваое
нефпрмалнпг
пбразпваоа из
пбласти
предузетнищтва,
ппљппривреде и
туризма

регулисаое
прпблема
пдлагаоа
птпада

Финансијска
ппдрщка
прпизвпднппрерађивашким
капацитетима

рекпнструкција
и адаптација
щкпла и
мпдернизација
наставе

прпмпција
ресурса
ппщтине и
прпграм
ппдрщке
будућим
инвеститприма

изградоа
канализаци
пне мреже

Ппдрщка за
увпђеое
система
стандарда

рекпнструкција,
изградоа и
ппремаое
сппртских пбјеката
и ппдрщка
псниваоу нпвих
клубпва

Унапређеое
људских
ресурса

унапређеое и
прпмпција нпвих
видпва спцијалних
услуга на ппдрушју
ппщтине
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5. Циљеви пдрживпг развпја
Oпщти циљеви пдрживпг развпја, дефинисани су на пснпву исказаних развпјних
прпблема ппдрушја, истражених и прпцеоених развпјних пптенцијала и нарпшитп,
прирпдних ресурса на распплагаоу, интереса Србије на пвпм ппдрушју и лпкалнп
изражених интереса и пптреба. Ппщти циљеви су изведени из визије развпја,
истпвременп представљају и пдгпвпре на ппстављена кљушна питаоа у пквиру анализе
лпкалнпг пдрживпг развпја и пни прецизније ппказују какве резултате заједница жели
ппстићи.
Ппјединашни циљеви представљају разлпжене ппщте циљеве. Пни су временски
пдређени и мерљиви. Пптребнп је да се крпз ппсебне циљеве ппкрену ппстпјеће снаге,
пребрпде слабпсти, истраже мпгућнпсти и пбраде претое кпје су идентификпване тпкпм
анализе ппстпјећег стаоа. У даљем тпку прпцеса ппсебни циљеви су разлпжени на
прпграме и прпјекте кпји имају јаснп дефинисане пшекиване резултате и главне
активнпсти какп би се реализпвали ппщти циљеви и дпстигла визија пдрживпг развпја.
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1.

O П Ш Т И Ц ИЉ – У Н А П РЕ ЂЕ Н И Љ У Д С К И Р Е С У РС И

1.1. ППСЕБАН ЦИЉ

ППЗИТИВНА СТППА ПРИРПДНПГ ПРИРАШТАЈА ДП КРАЈА
2017.

ПРПГРАМ
Прпјекат 1.
ПРПГРАМ
Прпјекат 2.
Прпјекат 3.
Прпјекат 4.
ПРПГРАМ
Прпјекат 5
Прпјекат 6.
Прпјекат 7.
ПРПГРАМ
Прпјекат 8.

ППДРЩКА ЗАСНИВАОУ ППРПДИЦА У СЕПСКПЈ СРЕДИНИ
Прпмпција вреднпсти живпта на селу
СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА СМЕЩТАЈ И ШУВАОЕ ДЕЦЕ
Ппвећаое капацитета за смещтај и шуваое деце
Рекпнструкција Дешјег вртића
Беби сервис
ПШУВАОЕ РЕПРПДУКТИВНПГ ЗДРАВЉА
Саветпвалищте за младе
Щкпла рпдитељства
Шувари здравља
ППДРЩКА ППРПДИЦАМА СА ВИЩЕ ДЕЦЕ
Смаоеое лпкланих ппреских пбавеза за ппрпдице са трпје и
вище деце
Фпнд „Треће дете“

Прпјекат 9.

1.2. ППСЕБАН ЦИЉ
ПРПГРАМ
Прпјекат 10.
Прпјекат 11.
Прпјекат 12.
Прпјекат 13.
Прпјекат 14.
Прпјекат 15.
Прпјекат 16.
Прпјекат 17.
Прпјекат 18.
ПРПГРАМ
Прпјекат 19.
Прпјекат 20.
Прпјекат 21.

СМАОЕНА НЕЗАППСЛЕНПСТ
УСКЛАЂИВАОЕ ППНУДЕ И ТРАЖОЕ НА ТРЖИЩТУ РАДА
Увпђеое прпфесипналне пријентације у средое щкпле
Усппстављаое базе ппдатака п пптребама привреде и
ппстпјећим ресурсима
Прпјекат стицаоа дпдатних знаоа и вещтина
Пбука за активнп тражеое ппсла
Ппдрщка заппщљаваоу и сампзаппщљаваоу инвалидних лица
Прганизпваое Сајма заппщљаваоа
Прпјекат прпмпције пдређених атрактивних занимаоа
Прпјекат преквалификације заппслених и незаппслених
Прпјекат легализпваоа раднпг пднпса
ППДРЩКА ВПЛПНТЕРИЗМУ
Управљаое радпм вплпнтера-пбука
Истраживаое пптреба за радпм вплпнтера
Вплпнтерски центар „Блаце“
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2.

O П Ш Т И Ц ИЉ – РА ЗВ И Ј Е Н А П П Љ П П Р ИВ РЕ Д Н А
П РП ИЗВ П Д О А И П Р Е Р А Д А У С К ЛА ЂЕ Н А С А
С Т А Н Д А РД И МА Е У

2.1. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 1.
Прпјекат 2.
Прпјекат 3.
Прпјекат 4.
Прпјекат 5.
Прпјекат 6.
ПРПГРАМ
Прпјекат 7.
Прпјекат 8.
Прпјекат 9.
Прпјекат 10.
Прпјекат 11.
ПРПГРАМ
Прпјекат 12.
Прпјекат 13.
Прпјекат 14.
ПРПГРАМ
Прпјекат 15.
Прпјекат 16.
Прпјекат 17.
Прпјекат 18.
Прпјекат 19.
Прпјекат 20.
ПРПГРАМ
Прпјекат 21.
Прпјекат 22.
Прпјекат 23.
Прпјекат 24.
ПРПГРАМ
Прпјекат 25.
Прпјекат 26.
Прпјекат 27.
Прпјекат 28.
ПРПГРАМ
Прпјекат 29.
Прпјекат 30.

ДП КРАЈА 2015. ГПД. – 1000 РПБНИХ (КПМЕРЦИЈАЛНИХ)
ГАЗДИНСТАВА СА СТАНДАРДИЗПВАНПМ И
СЕРТИФИКПВАНПМ ПРПИЗВПДОПМ
УНАПРЕЂЕОЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ ПРПИЗВПДОЕ И
ПРЕРАДЕ ВПЋА
Увпђеое у прпизвпдоу и прераду јагпдишастпг впћа
Ппдизаое интензивних засада јабуке
Ппдизаое интензивних засада крущке
Ппдизаое интензивних засада трещое
Ппдизаое интензивних засада језграстпг впћа
Ппдизаое експеримент, засада сампниклих и аутпхтпних врста
щумскпг впћа
РАЗВПЈ СТПШАРСТВА
Ппдизаое мини фарми крава
Рекпнструкција и пживљаваое тпвилищта за јунад
Изградоа мини фарми за свиое
Изградоа фарми пваца и кпза
Изградоа мини фарми за узгпј живине
УНАПРЕЂЕОЕ РАТАРСКП ППВРТАРСКЕ ПРПИЗВПДОЕ
Прпјекат ппвећаоа прпизвпдое крмнпг биља и легуминпза
Унапређеое технплпгије прпизвпдое, складищтеоа и
пакпваоа ппврћа
Прпизвпдоа ппврћа у пластеницима
РАЗВПЈ АЛТЕРНАТИВНИХ ГРАНА ППЉППРИВРЕДЕ
Изградоа рибоака
Ппвећаое прпизвпдое и пласмана меда
Фарме за узгпј дивљаши
Прпизвпдоа јестивих гљива
Прпизвпдоа хумуса
Ппдизаое фарми калифпрнијских глиста
МЕХАНИЗПВАОЕ РАДНИХ ПРПЦЕСА У ППЉППРИВРЕДИ
Пбнављаое пснпвне ппљппривредне механизације
Пбезбеђеое специјализпваних мащина за пбраду и негу засада
у впћоацима
Механизпваое радних прпцеса на фармама
Ппмпћ при ппдизаоу мини сущара и хладоаша
РАЗВПЈ ПРГАНСКЕ ПРПИЗВПДОЕ
Дефинисаое защтићених ппдрушја за прганску прпизвпдоу
Прпизвпдоа впћа и других биљних прпизвпда у прганскпм
ппступку
Гајеое стпке у прганскпм ппступку
Прпизвпдоа
специјализпваних
прпизвпда
прганске
ппљппривреде у пквиру дпмаће радинпсти
СТАНДАРДИЗАЦИЈА ПРПИЗВПДОЕ
Пбезбеђеое ЕУ стандарда у ппљппривреднпј прпизвпдои и
преради
Дпбијаое пзнаке гепграфскпг ппрекла и рпбне марке за блашку
щљиву
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Прпјекат 31.
Прпјекат 32.
ПРПГРАМ
Прпјекат 33.
Прпјекат 34.

2.2. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 35.
Прпјекат 36.
Прпјекат 37.
Прпјекат 38.
Прпјекат 39.
Прпјекат 40.
Прпјекат 41.

2.3. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 42.

2.4. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 43.
Прпјекат 44.
Прпјекат 45.
Прпјекат 46.
ПРПГРАМ
Прпјекат 47.
Прпјекат 48.
Прпјекат 49.
Прпјекат 50.
Прпјекат 51.
ПРПГРАМ
Прпјекат 52.

Дпбијаое пзнаке гепграфскпг ппрекла и рпбне марке за блашку
ракију
Дпбијаое пзнаке гепграфскпг ппрекла и рпбне марке за блашку
јабуку
ПРПГРАМ СТРУШНЕ ППМПЋИ, ЕДУКАЦИЈЕ И
ИНФПРМИСАОА ППЉППРИВРЕДНИКА
Фпрмираое саветпдавне ппљппривредне службе
Едукација ппљппривредника и уппзнаваое са искуствима ЕУ

ДП КРАЈА 2015. ПРПШИРЕОЕ ПРЕРАЂИВАЧКИХ
КАПАЦИТЕТА И УСКЛАЂЕНПСТ СА ЕУ
СТАНДАРДИМА
ППВЕЋАОЕ СМЕЩТАЈНИХ И ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА
Рекпнструкција и мпдернизација хладоаша и сущара у складу са
еврппским и светским стандардима
Изградоа мини хладоаша за впће
Изградоа мини сущара
Изградоа савремених и рекпнструкција ппстпјећих складищта
за щљиву и другп впће
Изградоа савремених малих капацитета за прераду впћа
Пствариваое и прпщиреое капацитета за прераду млека
Изградоа мини млекара на ппљппривредним газдинствима

ДП КРАЈА 2014. ГПДИНЕ ППДРЖАТИ ФПРМИРАОЕ
НПВИХ СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИХ ЗАДРУГА И УДРУЖЕОА
ППЉППРИВРЕДНИКА, СА ПБЕЗБЕЂЕНПМ СТРУЧНПМ
ППДРШКПМ
ППВЕЋАОЕ СМЕЩТАЈНИХ И ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА
Псниваое специјализпваних ппљппривредних задруга и
удружеоа

ДП КРАЈА 2016. ГПДИНЕ ИЗРАЂЕНА И ПРИМЕОЕНА
ПЛАНСКА ДПКУМЕНТА П РАЦИПНАЛНПМ ГАЗДПВАОУ
ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА У СКЛАДУ СА ЗАКПНСКИМ
ПРППИСИМА
ЗАЩТИТА ППЉППРИВРЕДНПГ И ЩУМСКПГ ЗЕМЉИЩТА
Прпјекат защтите земљищта пд ппплава, бујишних и
нерегулисаних тпкпва на теритприји ппщтине
Прпјекат защтите пд ерпзије на теритприји ппщтине
Прпјекат защтите земљищта пд загађеоа (аерп хемијскп, шврсти
и тешни птпад)
Прпјекат защтите ппљппривреднпг земљищта пд урбанпг
щиреоа
ПРПГРАМ УРЕЂЕОА ЩУМСКП-ПРИВРЕДНПГ И
ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИЩНПГ ПРПСТПРА
Прпјекат уређеоа навпдоаваоем ппљппривреднпг земљищта
у ппщтини Блаце
Прпјекат уређеоа рекултивацијпм унищтених и пщтећених
земљищта
Прпјекат уређеоа рекултивацијпм унищтених и пщтећених
земљищта
Привпђеое намени ппљппривреднпг земљищта на месту
званпм „Мправшев лаз“, у Барбатпвцу
Дпкпмплексираое ппљппривреднпг земљищта куппвинпм
ппред фарме млешних крава у Гпропј Драгущи
ПДРЖИВП КПРИЩЋЕОЕ ВПДНИХ РЕСУРСА, ЩУМСКППРИВРЕДНПГ И ППЉППРИВРЕДНПГ ПРПСТПРА
Прпјекат защтите, уређеоа и наменскпг кприщћеоа ппдземних
и ппврщинских впда
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Прпјекат 53.
ПРПГРАМ

Прпјекат 54.
Прпјекат 55.

Прпјекат флащираоа впде за пиће („Будим баоа“)
ИЗРАДА И ПДРЖАВАОЕ „ПСНПВЕ И ИНФПРМАЦИПНПГ
СИСТЕМА ЗАЩТИТЕ, УРЕЂЕОА И КПРИЩЋЕОА ЗЕМЉИЩНПГ
ПРПСТПРА ППЩТИНЕ БЛАЦЕ
Израда Студија инфпрмаципнпг система защтите уређеоа и
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищнпг прпстпра
Пбезбеђеое ппдатака за израду Пснпве защтите, уређеоа и
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищнпг прпстпра
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3.

O П Ш Т И Ц ИЉ – РА ЗВ И Ј Е Н С Е К Т П Р М А Л И Х
И С Р Е Д О И Х П РЕ Д У З Е Ћ А

3.1. ППСЕБАН ЦИЉ

ДП КРАЈА 2015. ГПДИНЕ УВЕДЕНЕ СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ
ЗА ПСНИВАОЕ НПВИХ И ПРПШИРЕОЕ ППСТПЈЕЋИХ
КАПАЦИТЕТА МСП-а

ПРПГРАМ
Прпјекат 1.
Прпјекат 2.
Прпјекат 3 .
Прпјекат 4.
Прпјекат 5.
Прпјекат 6.
Прпјекат 7.
ПРПГРАМ

НЕФИНАНСИЈСКА ППДРЩКА МСП-А
Псниваое Центра за развпј МСП-а
Уппзнаваое са страним искуствима у пбласти предузетнищтва
Стипендираое кадрпва за рад у Центру за развпј МСП-а
Израда и публикпваое гпдищег привреднпг впдиша
Пбуке заппслених према пптребама предузећа
Маркетинг лпкалних прпизвпда и услуга –„Блаце-град бренд“
Ппдрщка птвараоу дистрибутивнп-тргпвинскпг центра
ФИНАНСИЈСКА ППДРЩКА ПРПИЗВПДНП-ПРЕРАЂИВАШКИМ
КАПАЦИТЕТИМА
Стимулативна ппщтинска ппреска пптерећеоа
Ппдрщка МСП-а кпја се баве сакупљаоем секундарних
сирпвина
Фпрмираое зпне унапређенпг (ппвлащћенпг) ппслпваоа
Ппдрщка увпђеоу нпвих (виспких) технплпгија у прпцес рада
Прпјекат „Предузетник гпдине“

Прпјекат 8.
Прпјекат 9.
Прпјекат 10.
Прпјекат 11.
Прпјекат 12.

3.2. ППСЕБАН ЦИЉ
ПРПГРАМ
Прпјекат 13.
Прпјекат 14.
Прпјекат 15.

ДП КРАЈА 2013. ГПДИНЕ УВЕДЕНИ МЕЂУНАРПДНИ
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА У 100% МСП-а У ППШТИНИ
ППДРЩКА ЗА УВПЂЕОЕ СИСТЕМА СТАНДАРДА
Пбуке за увпђеое система стандарда
Ппдрщка увпђеоу НАССР система стандарда у капацитете кпји
се баве прерадпм и прпметпм хране
Ппдрщка увпђеоу ИСП и 9001 стандарда
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4.

O П Ш Т И Ц ИЉ – У Р Е ЂЕ Н А И А Т РА К Т ИВ Н А ЖИВ П Т Н А
С РЕ Д ИН А И ЗА Д П В П Љ А В А Ј У Ћ А И Н Ф РА С Т РУ К Т У Р А

4.1. ППСЕБАН ЦИЉ

ДП КРАЈА 2011. ГПДИНЕ УРАЂЕНА ПРПСТПРНП ПЛАНСКА
ДПКУМЕНТАЦИЈА И ГЕПГРАФСКИ ИНФПРМАЦИПНИ
СИСТЕМ ЗА ТЕРИТПРИЈУ ППШТИНЕ

ПРПГРАМ

ИЗРАДА И СПРПВПЂЕОЕ ПРПСТПРНП-ПЛАНСКЕ
ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Усвајаое Прпстпрнпг плана ппщтине Блаце
Усвајаое Плана генералне регулације насеља Блаце
Израда и усвајаое Плана детаљне регулације Центар I у Блацу
Израда и усвајаое Плана детаљне регулације КП 2794/3 и
2794/4 КП Блаце
Израда и усвајаое Плана детаљне регулације за рециклажнп
двприщте у Блацу
ИЗРАДА ДПКУМЕНАТА ПРПСТПРНПГ И УРБАНИСТИШКПГ
ПЛАНИРАОА ДП КРАЈА 2015. ГПДИНЕ
Израда урбанистишкпг плана за насеље Барбатпвац
Израда урбанистишкпг плана за насеља Међухана и Щиљпмана
Израда урбанистишкпг плана за насеље Пребреза
Израда урбанистишкпг плана за насеље Гпроа Драгуща
Израда урбанистишкпг плана за грпбље у Блацу
Израда урбанистишкпг плана за рпбнп-дистрибутивнптргпвински центар
Израда урбанистишкпг плана ппстрпјеоа за прешищћаваое
птпадних впда у Блацу
Израда урбанистишкпг плана за деппнију кпмуналнпг птпада у
Блацу
Израда урбанистишкпг плана за туристишку зпну Блашкпг језера

Прпјекат 1.
Прпјекат 2.
Прпјекат 3.
Прпјекат 4.
Прпјекат 5.
ПРПГРАМ
Прпјекат 6.
Прпјекат 7.
Прпјекат 8.
Прпјекат 9.
Прпјекат 10.
Прпјекат 11.
Прпјекат 12.
Прпјекат 13.
Прпјекат 14.
Прпјекат 15.
Прпјекат 16.
Прпјекат 17.
ПРПГРАМ
Прпјекат 18.
Прпјекат 19.

Прпјекат 20.
Прпјекат 21.
Прпјекат 22.
ПРПГРАМ

Прпјекат 23.

Израда урбанистишкпг плана за туристишку зпну Будим баое у
Дрещници
Израда урбанистишкпг плана за туристишку зпну Врбпвац
Израда урбанистишких планпва за пстале ппјединашна зпне и
лпкалитете у складу са пптребама.
ИЗРАДА И ФУНКЦИПНИСАОА ГЕП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА
ЗА ППЩТИНУ БЛАЦЕ
Фпрмираое радне групе за ГИС и ствараое правнпг пквира
између шланица ГИС-а
Прикупљаое прпстпрних ппдатака (Израда пртп-фптп снимака
и гепреференцираних ппдлпга за ппщтину, дигитална база
катастра впдпва...)
Набавка спфтвера и ИТК мреже
Прилагпђаваое градске управе и институција шланица ГИС-а
нпвпм нашину рада крпз пбуку заппслених
Усппстављаое рада Геп-Инфпрмаципнпг система
УНАПРЕЂЕОЕ ЕФИКАСНПСТИ ЛПКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА
УКЉУШЕНИХ У РАЗВПЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРБАНП
ПЛАНИРАОЕ
Ппбпљщаое и прилагпђаваое лпкалних прпписа из пбласти
развпја инфраструктуре и прпстпрнпг планираоа и оихпвпв
усклађиваое са ЕУ стандардима
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Прпјекат 24.

Прпјекат 25.

4.2. ППСЕБАН ЦИЉ

Пбука заппслених у ппщтинскпј управи и јавним предузећима
из пбласти ефикаснпг управљаоа и планираоа инвестиција и
ЕУ стандардима
Израда мастер плана за међуппщтинску и регипналну
ппвезанпст инфраструктурних система

УНАПРЕЂЕНП ЈАВНП-ПРИВАТНП ПАРТНЕРСТВП

ПРПГРАМ

ПРИВЛАШЕОЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРПЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПП
МПДЕЛУ ЈАВНП-ПРИВАТНПГ ПАРТНЕРСТВА

4.3. ППСЕБАН ЦИЉ

ДП КРАЈА 2020. ГПДИНЕ ЗНАЧАЈНП СМАОЕОЕ 4 НАЈВЕЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРЕПРЕКЕ ЕКПНПМСКПМ РАЗВПЈУ

ПРПГРАМ

РАЗВПЈ ЕНЕРГЕТСКПГ СИСТЕМА И ППВЕЋАОЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ
Рекпнструкција и мпдернизација ппстпјеће мреже и пбјеката
Щиреое система у перспективнп развпјним привредним
зпнама
Гасификација ппщтине Блаце
Ппвећаое енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима
ИЗГРАДОА ППСТРПЈЕОА ЗА ПРЕШИЩЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА
У БЛАЦУ
Израда претхпдне студије пправданпсти
Израда студије пправданпсти
Израда главнпг прпјекта ппстрпјеоа
Изградоа ПППВ у Блацу
УПРАВЉАОЕ КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ
Санација ппстпјеће деппније „Међухана“
Интензивираое међуппщтинске сарадое на лпцираоу и
активираоу регипналне деппније
Изградоа маоих рециклажних центара-двприщта

Прпјекат 26.
Прпјекат 27.
Прпјекат 28.
Прпјекат 29.
ПРПГРАМ
Прпјекат 30.
Прпјекат 31.
Прпјекат 32.
Прпјекат 33.
ПРПГРАМ
Прпјекат 34.
Прпјекат 35.
Прпјекат 36.

4.4. ППСЕБАН ЦИЉ
ПРПГРАМ
Прпјекат 37.
Прпјекат 38.
Прпјекат 39.
ПРПГРАМ
Прпјекат 40.
Прпјекат 41.
Прпјекат 42.
Прпјекат 43.
Прпјекат 44.
Прпјекат 45.
Прпјекат 46.
Прпјекат 47.
Прпјекат 48.
Прпјекат 49.
ПРПГРАМ
Прпјекат 50.
Прпјекат 51.
Прпјекат 52.
Прпјекат 53.
ПРПГРАМ
Прпјекат 54.
Прпјекат 55.
Прпјекат 56.

УНАПРЕЂЕОЕ САПБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА II РЕДА
Рехабилитација пута Р-102 Равни-Блаце (деп) 9 км (пдгпвпрнпст
ЈП „Путеви Србије")
Рехабилитација пута Блаце-Белпљин (деп) 8 км. (пдгпвпрнпст
ЈП „Путеви Србије")
Рехабилитација пута Р-222 Блаце-Барбатпвац (деп) 4 км.
(пдгпвпрнпст ЈП „Путеви Србије")
ИЗГРАДОА ППЩТИНСКИХ ПУТЕВА
Ппппва (центар - „Павлпвићи“) 1 км.
Врбпвац (центар – „Ђенадићи“) 1 км.
Сибница (центар - „Прљуща“ ) 2 км
Музаће – Дрещница 2 км.
Гргуре - Дрещница („Каљаја“) 2 км.
Барбатпвац - Дпои Кутлпвац 2 км.
Придвприца (центар – акумулација) 2 км
Кутлпвац (центар „Јездимирпвићи“) 1,5 км.
Вищеселп (центар- према насељу Невада) 1,4 км.
Г.Јпщаница – Д.Јпщаница 5 км
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ППЩТИНСКИХ ПУТЕВА
Стубал - Суви Дп 2км.
Блаце - Трбуое („Брђани“) 2,5км.
Щиљпмана - Претрещоа 2 км.
Претрещоа - Г. Јпщаница 1,5 км.
ИЗГРАДОА/РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА
Улица „Милпја Закића“ дужине 200 м
Улице у насељу „Ђуркпвићи“ дужине 500 м
Улица „Видпвданска“, дужине 300 м
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Прпјекат 57.
ПРПГРАМ
Прпјекат 58.
ПРПГРАМ
Прпјекат 59.
Прпјекат 60.
Прпјекат 61.
Прпјекат 62.

„Цара Лазара“ (пдгпвпрнпст ЈП „Путеви Србије), дуж. 400 м
ИЗГРАДОА СППРТСКИХ ПБЈЕКАТА
Птвпрени кпмплекс плимпијских безена са пратећим
садржајима (у насељу „Икићи“)
УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА ВПДПСНАБДЕВАОА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Изградоа два резервпара за впдпснабдеваое, капацитета пп
500м³, лпкација „Стпщпвићкп брдп“
Заврщетак „Церпвица“ („Гплишки систем“) у Гргуру
Замена азбестних цеви у систему градскпг впдпвпда
Изградоа магистралнпг цевпвпда

4.5. ППСЕБАН ЦИЉ

ДП КРАЈА 2012. ГПДИНЕ У ПРИМЕНИ ЈЕ ЛПКАЛНА
РЕГУЛАТИВА ИЗ ПБЛАСТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
УСАГЛАШЕНА СА ВЕЖЕЋИМ РЕПУБЛИЧКИМ ПРППИСИМА

ПРПГРАМ
Прпјекат 63.
Прпјекат 64.
Прпјекат 65.
Прпјекат 66.
Прпјекат 67.
ПРПГРАМ

ППДРЩКА ЗА УВПЂЕОЕ СИСТЕМА СТАНДАРДА
Едукација грађана – акција изградое кпмппстищта
Изградоа сабирне станице
Нпви метпд прикупљаоа птпада – кпрак ближе ка Еврппи
Ппсебан третман медицинскпг птпада
Санација и рекултивација дивљих деппнија
НПВЕ ПДЛУКЕ ЗА НПВИ И БПЉИ ПРИСТУП ЗАЩТИТИ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
Даља примена ЛЕАП-а
Израда Катастра заграђиваша на теритприји ппщтине Блаце
Реализација Плана за интегрисанп управљаое птпадпм
Усаглащаваое ппщтинских пдлука са Републишким прпписима
из пбласти защтите живптне средине
ПД ПТПАДА ДП НПВЦА
„Није птпад за бацаое“
Сакупљаое и рециклажа ПЕТ амбалаже
Развијаое свести п знашају селектпваоа птпада
Јашаое капацитета и ппремљенпсти ЈКП

Прпјекат 68.
Прпјекат 69.
Прпјекат 70.
Прпјекат 71.
ПРПГРАМ
Прпјекат 72.
Прпјекат 73.
Прпјекат 74.
Прпјекат 75.

4.6. ППСЕБАН ЦИЉ
ПРПГРАМ
Прпјекат 76.
Прпјекат 77.
Прпјекат 78.
Прпјекат 79.
Прпјекат 80.
Прпјекат 81.
Прпјекат 82.
Прпјекат 83.
Прпјекат 84.
ПРПГРАМ
Прпјекат 85.
Прпјекат 86.
Прпјекат 87.
Прпјекат 88.
Прпјекат 89.

ДП 2014. ГПДИНЕ ППВЕЋАТИ БРПЈ ТУРИСТА И НПЋЕОА
ПРПМПЦИЈА ТУРИСТИШКИХ ППТЕНЦИЈАЛА И ЛПКАЛИТЕТА
(ТУРИСТИШКИ МАРКЕТИНГ)
Прпмпција манифестација („Дани щљиве-щљивп мпја…“) и
Међунарпдни рукпметни ТВ турнир)
Ппстављаое сапбраћајнп-туристишке сигнализације на
прилазима Блаца
Ппстављаое и ппремаое инфпрмативнп-туристишких пунктпва
Израда туристишке карте ппщтине
Уређеое и ппремаое зпне „Блаце“ и зпне „Блашкп језерп“
Уређеое и ппремаое „Будим Баое“
Уређеое и ппремаое зпне Јастребца и Кппапника
Уређеое зпне Јанкпве клисуре
Рекпнструкција старих впденица
УНАПРЕЂЕОЕ ППНУДЕ И УСЛПВА СМЕЩТАЈА
Развпј агрптуризма
Прганизпваое и едукација сепских дпмаћинстава
ппкретаоа и развпја сепскпг туризма
Прпмпвисаое идеје културнпг туризма у јавнпсти

ради

Прпмпција етнп кућа и етнп збирки
Изградоа туристишкп-рекреативнпг пбјекта, ппред тениских
терена
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5.

O П Ш Т И Ц ИЉ – Р А ЗВ И Ј Е Н Е И Е Ф ИК А С Н Е Ј А В Н Е
И Н С Т ИТ У Ц ИЈ Е

5.1. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 1.
Прпјекат 2.
ПРПГРАМ
Прпјекат 3.
Прпјекат 4.
Прпјекат 5.

5.2. ППСЕБАН ЦИЉ
ПРПГРАМ
Прпјекат 6.
Прпјекат 7.
Прпјекат 8.
Прпјекат 9.
Прпјекат 10.
Прпјекат 11.
Прпјекат 12.

5.3. ППСЕБАН ЦИЉ

ПРПГРАМ
Прпјекат 13.
Прпјекат 14.
Прпјекат 15.
Прпјекат 16.
ПРПГРАМ
Прпјекат 17.
Прпјекат 18.
Прпјекат 19.
Прпјекат 20.
Прпјекат 21.
ПРПГРАМ
Прпјекат 22.
Прпјекат 23.
Прпјекат 24.

ДП 2016. ГПДИНЕ УСППСТАВЉЕНА ППСЕБНА
ИНСТИТУЦИПНАЛНА ППДРШКА ЕКПНПМСКПМ И
СПЦИЈАЛНПМ РАЗВПЈУ
ППДРЩКА ЕКПНПМСКПМ РАЗВПЈУ
Фпрмираое канцеларије за лпкални екпнпмски развпј
Бпља ппремљенпст МЗ у функцији екпнпмскпг развпја
ППДРЩКА СПЦИЈАЛНП УГРПЖЕНПМ СТАНПВНИЩТВУ
Прпјекат „Ппмпћ у кући старим и инвалидним лицима“
Јашаое капацитета ппщтинских тела и устанпва кпје се баве
спцијалним развпјем
Ппмпћ старим и изнемпглим лицима

ДП 2014. ГПДИНЕ УСППСТАВЉЕН СИСТЕМ КПНТРПЛЕ
КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ЈАВНПМ СЕКТПРУ
ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА
Увпђеое система управљаоа квалитетпм према ЈУС ИСП
стандардима у пдељеоа лпкалне управе-едукација
Анимираое устанпва за увпђеое система управљаоа
квалитетпм према ЈУС ИСП стандардима
Израда гпдищоег прпграма пбуке заппслених
Фпрмираое канцеларије за пднпсе са јавнпщћу –ПР
Развпј интегрисанпг инфпрмаципнпг система
Службеник месеца. награда гпдине
Истраживаое фактпра ппбпљщаоа пднпса са грађанима

ДП 2020. ГПДИНЕ ИЗГРАЂЕНП 5, РЕКПНСТРУИСАНП И
АДАПТИРАНП 20 ПБЈЕКАТА ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНИХ
УСТАНПВА
ППДИЗАОЕ КАПАЦИТЕТА ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА ПБРАЗПВНПВАСПИТНИХ УСТАНПВА
Рекпнструкција зграде Пснпвне щкпле у с. Суви Дп
Рекпнструкција зграде Пснпвне щкпле у с. Вищеселп
Рекпнструкција зграде Пснпвне щкпле у с. Ращица/Музаће
Рекпнструкција зграде Пснпвне щкпле у с. Међухана
ППДИЗАОЕ КАПАЦИТЕТА ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНПВА
Унапређеое капацитета и ппремљенпсти Дпма здравља
Унапређеое квалитета здравствене защтите
Рекпструкција пбјеката Дпма здравља „Блаце“
Рекпнструкција сепске амбуланте у Барбатпвцу
Изградоа центра за мајку и дете
ППДИЗАОЕ КАПАЦИТЕТА ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА ППЩТИНСКЕ
УПРАВЕ И ПБЈЕКАТА КУЛТУРЕ
Ппбпљщаое капацитета и мпдернизација услужнпг центра
Рекпнструкција фасаде и унутращопсти цркве „Успеније
Пресвете Бпгпрпдице“ у Блацу
Рекпнструкција „Спкплскпг дпма“ у Барбатпвцу, и привпђеое
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намени
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6. Имплементација
Развијаое Стратегије није крај прпцеса. Тп је ппшетак оегпвпг најтежег дела –
имплементације. Тп је пбавеза према нащим станпвницима и грађанима, такп да
предлажемп:
- Ппстпјећa Радна група пстаје телп пдгпвпрнп за надгледаое имплементације
стратегије;
- Систем мпнитпринга и евалуације ће бити накнаднп пјашан укљушиваоем сталних
радних тела Скупщтине ппщтине Блаце у прпцес надгледаоа имплементације
Стратегије пдрживпг развпја;
- Кппрдинатпр Стратегије треба да гпдищое извещтава Скупщтину ппщтине п свпм
напредпваоу;
- Стратегија се сматра главнпм пснпвпм за бучет, прпстпрнп планираое, кап и
друге сектпрске прпграме.

6.1. Институципнални пквир
Радна група је главнп и пдгпвпрнп телп за надгледаое имплементације Стратегије.
Кппрдинатпр Радне групе је пдгпвпран за мпнитпринг ппстигнутих резултата,
дефинисаних на нивпу мера и ппднпси извещтај п напретку Председнику ппщтине и
Скупщтини ппщтине Блаце. Шланпви Радне групе биће ангажпвани у прпјектним тимпвима
за реализацију прпјеката.
Стална радна тела Скупщтине ппщтине пстварују следеће активнпсти везане за
стратегију: ппдрщка прпцесу стратещкпг планираоа, припрема, праћеое и извещтаваое п
прпцесу реализације прпјеката за лпкални развпј, привлашеое нпвих и щиреое лпкалних
ппслпвних активнпсти, директна ппдрщка лпкалнпј заједници крпз прганизпваое
кпнтаката са предузетницима, едукацију и тренинге, припрема и прганизпваое кампаоа,
прпмпција ппщтине и оених пптенцијала, предлагаое мера за унапређеое привреднпг
развпја…

6.2. Међуппщтинска и међунарпдна сарадоа
Савремена лпкална сампуправа, треба да је птвпрена према суседима, регипналним
али и међунарпдним теритпријама. У наредним гпдинама пшекује се ппвећаое средстава
из фпндпва Еврппске Уније за међунарпдну сарадоу, збпг шега је пптребнп щтп пре
заппшети са јашаоем ппстпјећих и развијаоем нпвих кпнтаката. Сарадоа се пднпси на
вище нивпа: сарадоа лпклане сампуправе са другим ппщтинама и градпвима у земљи и
инпстранству и сарадоа са НВП, предузећима и институцијама у земљи и инпстранству.
Сврха сарадое:
- размена искустава;
- праћеое трендпва развпја;
- развпј заједнишких прпјеката за реализацију Стратегије пдрживпг развпја
ппщтине и аплицираое за разлишите фпндпве (у земљи и инпстранству);
размена кадрпва ;
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Ппщтина Блаце пстварује активну сарадоу са свим ппщтинама у Републици Србији, а
сем тпга у тпку је и реализација прпјекта у пквиру Прпграма Exchange 3 са партнерскпм
ппщтинпм из ЕУ (ппщтина Chmielnik, Република Ппљска). Ради се п Кампаои за здраву
живптну средину у ппщтини Блаце, путем размене прпфесипналних искустава између
прпјектних партнера. Искуства накпн реализације пвпг прпјекта биће драгпцена у
будућим активнпстима на реализацији ппјединих прпјеката предвиђених Лпкалнпм
стратегијпм пдрживпг развпја, ппсебнп пних кпји се тишу защтите и унапређеоа живптне
средине и ппдизаоу нивпа јавне свести п питаоима из пве пбласти.

6.3. Мпнитпринг и евалуација
Скупщтина ппщтине Блаце и Ппщтинскп веће су тела пдгпвпрна за надгледаое
ппстигнутих резултата. Надгледаое ће ићи на два нивпа:
Ревизија Стратегије: мпнитпринг индикатпра на нивпу мера. Гпдищои извещтај кпји
садржи анализу и закљушке дпставиће се председнику ппщтине и Скупщтини ппщтине, дп
краја јуна за претхпдну гпдину. Извещтај мпра укљушити дефиницију индикатпра, оихпве
истпријске вреднпсти у претхпдним гпдинама, оихпве тренутне и циљане вреднпсти.
Извещтај би требап представљати улазне ппдатке за ревизију вищегпдищоег акципнпг
плана, кап и за планираое бучета.
Надгледаое прпјекта (Акципни план): тише се надгледаоа напретка у спрпвпђеоу
прпјеката кпји су предлпжени у вищегпдищоем акципнпм плану. Углавнпм се фпкусира
на благпвремени развпј прпјекта и прпверу зрелпсти прпјекта, кап и на пбезбеђиваое
финансијских средстава за главне прпјекте.
Сваке гпдине, накпн дппуне вищегпдищоег акципнпг плана и усвајаоа ппщтинскпг
бучета, све јединице и пдељеоа кпје рукпвпде пдређеним прпјектима, мпрају да дпставе
кппрдинатпру нацрт прпјекта, укљушујући план за мпнитпринг и евалуацију за сваки
ппјединашнп. Кппрдипнатпр сазива редпвни састанак прпјектних меначера на месешнпм
нивпу.
Прелазна евалуација ће се урадити 2012. гпдине, а ex-post накпн заврщетка перипда
за кпји је Стратегија рађена.

6.4. Јавнпст и инфпрмисаое
П инфпрмацијама везаним за имплементацију Стратегије, јавнпст ће бити
благпвременп инфпрмисана у складу са динамикпм планираних активнпсти, уз ппмпћ
лпкалних радип и ТВ станица, билтена, јавних трибина и сл. За пднпсе са јавнпщћу биће
задужен кппрдинатпр Стратегије. Приликпм инфпрмисаоа грађана п актуелнпстима
везаним за Стратегију, грађанима ће се уједнп и упутити ппзив да узму активнп ушещће
у реализацији ппстпјеће Стратегије и оенпм инпвираоу предлагаоем нпвих идеја.
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8. Прилпзи

1. Рещеое председника ппщтине Блаце п именпваоу Радне групе за израду
Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Блаце (2011.-2020.)
2. Привреда, бучет и перспектива развпја Блаца
3. Први ппзив за ппщтинске прпјекте, СКГП (извпд)
4. Специјални прилпг у листу „Данас“ (27.-28.11.2010.)
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Прилпг 1.

MUNICIPALITY OF BLACE
When we Heal the Earth, we Heal Ourselves – Healty Environmental Campaign in the
Community of Blace in Serbia
Specific objectives:
Municipality of Blace intends to change citizens' attitude towards environment
protection. They plan to raise public awareness on environment protection issues, by upgrading
skills of municipal officials and employees, representatives of local NGOs, through professional
experience exchange between project partners.
Expected results:
1. Capacities of municipal employees in the field of ecology increased
2. Ecological education model prepared and implemented
3. Healthy Environment Campaign in Blace carried out
4. Publication with methodology of ecological education for youth developed
5. NGOs and educators working in the field of ecology supported.
Beneficiaries:
Direct: (i) municipal employees, (ii) NGO representatives, (iii) institutions related to
environmental protection and (iv) representatives of education sector.
Indirect: citizens of the municipality of Blace.

ИЗВПР: Call for municipal proposals 1, 2010.
Делегација Еврппске Уније у републици Србији
Стална кпнференција градпва и ппщтина
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Прилпг 2.
Projekat: GraĎani u budţetskom procesu: Na putu ka fiskalnoj transparentnosti
Nosilac projekta: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.
Finansijska podrška: PROGRES (Program evropskog parterstva sa opštinama)
Stručni konsultant: Prof. dr Miroslav Prokopijević
Saradnik: Sanja Radosavljević, Opština Blace

PRIVREDA, BUDŢET I PERSPEKTIVA RAZVOJA BLACA
STANJE
Opština Blace se nalazi u juţnoj Srbiji. Prostire se na 306 km2 i spada u Toplički okrug. Imala je
13.759 stanovnika po popisu 2002. Od 1950-ih do 2002. izgubila je 44%, a od 1991-2002. oko
8,6% stanovništva. Sva seoska naselja su u snaţnoj depopulaciji, jedino se povećava broj
stanovnika varošice Blace. Okrug je jedan od najnerazvijenijih u Srbiji, bilo da se posmatra nivo
privredne aktivnosti ili prosečni dohodak. Varošica Blace je imala 2002. nekih 5.465 stanovnika,
što znači da je stepen urbanizacije u opštini 39,7%.
Osnovu privrede čine poljoprivreda i agroindustrija. U opštinskim dokumentima se kaţe da se i u
predstojećem periodu očekuje da „privreda /bude/ vezana za poljoprivredu“. U strukturi privrede
snaţno dominira privatni sektor, dok drţavnog i društvenog jedva da ima (javno komunalno
preduzeće, tekstilno preduzeće u stečaju). Većina poljoprivrednog dohotka se stvara u voćarstvu,
ratarstvu i stočarstvu. Od agroindustrije su zastupljeni prerada mleka, termička obrada voća
(sušare i hladnjače za voće), pekarska industrija. Od drugih industrija prisutne su
metalopreraĎivačka, tekstilna i gumarska.
Blace je počev od 2001. obavljalo delimičnu restituciju. Odlukama Skupštine opštine bivšim
vlasnicima i njihovim naslednicima vraćani su najkomercijalnije zemljište i poslovni objekti.5
Odluke se primenjuju do donošenja zakona o restituciji u Srbiji.
Budţet opštine Blace se poslednjih godina kreće nešto ispod 2 miliona evra. Najveći prihodi su
od transfera republike, poreza na dohodak, a najveći izdaci su vezani za rashode za zaposlene,
odrţavanje osnovnih sredstava i kupovinu roba i usluga. Na privlačnost pojedinih opština za
ulaganja odlučujuće utiču reforme opštinske vlasti, lokacija i eventualne prirodne pogodnosti.
5

Pojedinačne odluke o praktičnoj denacionalizaciji donošene su Odlukama SO Blace, krajem 2001. i 2002. godine,
po zahtevima bivših vlasnika ili njihovih naslednika, a na zemljištu koje je pravno pripadalo opštini Blace.
Uglavnom se radi o poslovnim objektima u uţem gradskom jezgru, ili zemljištu u centru.
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Pošto su lokacija i prirodne pogodnosti date, jedino što se moţe poboljšati su usluge lokalne
vlasti.
NIVO REFORMI OPŠTINSKE VLASTI
Skromne reforme koje su obavljene u Srbiji predstavljaju veliko ograničenje za privlačnost
poslovnog okruţenja u zemlji, a i za reforme opština. Ipak, opštinama na raspolaganju stoji
nekoliko reformskih mera kojima mogu da poboljšaju privlačnost lokalnog poslovnog okruţenja,
nezavisno od šireg konteksta. Potpunije reformisana opština treba da ima:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

eVladu (elektronsku vladu),
jedinstveni šalter,
reorganizaciju opštinskih sluţbi u sprovoĎenju načela „šetaju papiri, a ne ljudi“,
racionalizaciju lokalne administracije i sluţbi na budţetu opštine,
sluţbu 48 sati,
sistem zoniranja,
podsticajne mere za privredni razvoj,
opremu lokacija u industrijskoj zoni,
sprovoĎenje antikorupcijskih mera.

Opština Blace je delimično reformisana, ali nema sprovedene neke od najvaţnijih reformskih
koraka. Opštinske vlasti imaju nameru da lokalne reforme nastave, tako da se moţe očekivati da
reforme u budućnosti budu kompletnije. Jedan od momenata da se potpunije reforme izvedu bila
je racionalizacija opštinskih sluţbi kada je otpušteno 37 slabije kvalifikovanih, a primljeno 15
novih, za posao kvalifikovanijih sluţbenika. Trenutno opštinske sluţbe imaju 40 zaposlenih, što
se moţe smatrati povoljnim stanjem, obzirom na stanovništvo i poslove koje je potrebno obaviti.
Dalje smanjivanje administracije teško da je moguće, ali je moguća bolja obučenost zaposlenih.
Opština Blace ima neke podsticajne mere za razvoj privrede, ima jedinstveni šalter, ima
delimičnu racionalizaciju opštinske uprave, ima preteţno spontani sistem zoniranja i industrijsku
zonu. Opština nema elektronsku vladu, nema reorganizaciju opštinskih sluţbi koja bi pratila
„jedinstveni šalter“, nema sistem 48 sati, nema opremu lokacija u industrijskoj zoni.
U slučaju postojanja političke volje i podrške zaposlenih u lokalnoj administraciji, moguće je
sprovesti dalje korake u reformisanju lokalne administracije. Takve reforme nisu besplatne, a
obzirom na skroman budţet opštine Blace, bilo bi potrebno osigurati eksterna (donatorska)
sredstva za sprovoĎenje takve reforme. Budţetske uštede na broju zaposlenih (koje su već
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napravljene), na troškovima materijala i administrativnih operacija bile bi moguće tek posle
izvedene reforme.
PROCENA PRILIKA ZA PRIVREDNI RAZVOJ
U privrednom smislu Blace deluje ţivahnije kako od velike većine opština u juţnoj Srbiji, tako i
u odnosu na tri ostale opštine Topličkog okruga (Kuršumlija, ŢitoraĎa, Prokuplje). Povoljna
okolnost je dominacija privatnog sektora u privredi. U blačkom kraju nema društvene privrede,
više od godinu dana. Očekuje se još stečajni postupak DP „TIB“ (Tekstilna industrija Blace),
koje je nekada zapošljavalo oko 500 radnika, a danas je tehnološki i ekonomski propalo.
Pogodnost u sadašnjoj fazi razvoja opštine Blace su i uslovi za razvoj poljoprivrede i sa njom
povezane agroindustrije, ali to u budućnosti moţe biti i rizik, kako će se kasnije videti.
Pogodnost Blaca je preduzetnički duh pojedinaca i privrednika, usled čega broj proizvodnih
jedinica stalno raste. Statistika meĎutim ne obuhvata sve ove aktivnosti, posebno u poljoprivredi,
pa je BDP opštine Blace formalno manji.
Preduzetnički duh se oseća i u radu opštine i njenih vodećih funkcionera. Nesumnjiva pogodnost
je mala i kompetentna opštinska administracija, dobro rešena infrastruktura (80% asfaltiranih
lokalnih puteva, i uglavnom sva prateća infrastruktura po selima). Vaţan faktor je i političku
stabilnost posle 2000. godine.
Rizik za budući razvoj je velika dominacija poljoprivrede i agroindustrije. Nekoliko je vaţnih
pitanja vezano za to.
Prvo, kapitalna vrednost radnog mesta u poljoprivredi je najmanja od tri sektora (poljoprivreda,
industrija, usluge). Učešće poljoprivrednog stanovništva u Evropi i Srbiji neprestano opada, tako
da je u zapadnoj Evropi ispod 3%, a u Srbiji oko 12%. Taj trend opadanja će se nastaviti, kako u
Srbiji tako i u Blacu.
Drugo, u procesu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji (EU), zaštita
poljoprivrede od spoljašnje konkurencije u Srbiji će se neprestano smanjivati i do 2017. trţište
Srbije treba u potpunosti da se otvori za privredu svih članica EU. Srbija će moći da pomaţe
poljoprivredu, a deo pomoći će dolaziti i iz fondova EU. Pomoć EU je vrlo skromna za
potencijalne kandidate, što je status koji Srbija trenutno ima. Pomoć je oko četiri puta veća za
kandidate, a još je veća za punopravne članice, što je status koji bi Srbija mogla ostvariti iza
2020. Ali, pomoć će biti ograničena po visini i obliku davanja.
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Treće, poljoprivreda u Srbiji će biti izloţena snaţnoj konkurenciji iz EU, a konkurentski pritisak
će se iz godine u godinu povećavati do 2017, kada će postati potpun, kako vlada u EU. To moţe
da stvori posebno velike probleme usitnjenim posedima, kakvi dominiraju u opštini Blace.
Prosečna veličina farme u zemljama EU kreće se oko 18ha, dok je prosečna veličina farme u
opštini Blace desetak puta manja, usled čega je proizvodnja na njima relativno ne-efikasna.
Problem ne-efikasnosti će biti sve izraţeniji kako se bude sprovodio Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju, jer će carinska i vancarinska zaštita biti sve manja, a konkurencija sve snaţnija.
Četvrto, opština Blace je u depopulaciji, sa duplo više stanovnika preko 60 godina, nego ispod
18 godina, što će dovoditi do dalje ubrzane depopulacije. To će imati posledice za lokalno trţište
radne snage, konkretno, dovešće do smanjenja broja raspoloţivih poljoprivrednih radnika, zato
što poluekstenzivna poljoprivreda iziskuje veliko učešće ţivog rada. Zato treba podsticati
ukrupnjavanje poseda i mehanizaciju svih faza rada u poljoprivredi gde je to moguće. To će
povećati konkurentnost lokalnih farmi i amortizovati nedostatak radne snage.
Peto, usled pomenutog, u opštini Blace treba negovati svest o potrebi preorijentacije privredne
aktivnosti sa ekstenzivnije na intenzivniju poljoprivredu, sa poljoprivrede na agroindustriju, i
generalno sa poljoprivrede na industriju i usluge. To ne znači da treba zatvarati farme, naprotiv,
treba ih podrţavati i negovati. Ali, treba stvarati prilike za snaţenje agroindustrije i razvoj još
nekih oblika industrije (neki već postoje), kao i razvoj sektora usluga. Agroindustrija će imati
utoliko bolji uticaj na razvoj opštine Blace što se više bude orijentisala na više faze prerade i na
sofistikovanije proizvode. Oni se bolje valorizuju na trţištu, pa će zato ekonomski efekti za
Blace biti povoljniji.
Sektor usluga zbog malog broja stanovnika neće moći imati posebno značajnu ulogu, ali će
njegova vaţnost ipak rasti usled rasta dohotka stanovništva i diverzifikacije potreba koju rast
donosi. Jedna od mogućnosti bio bi razvoj usluţnih firmi, koje bi bile aktivne u čitavom regionu,
tj. na nivou više okolnih opština.
Šesto, rešenje socio-ekonomskih problema u opštini Blace u narednih nekoliko godina bilo bi
ako bi se otvorilo oko 500 novih radnih mesta, od kojih bi skoro sva bila u privatnom sektoru. To
bi smanjilo potrebe za davanjem pomoći, a povećalo budţetske prihode. TakoĎe bi smanjilo
iseljavanje i podstaklo obnovu populacije.
BUDŢET OPŠTINE BLACE
Budţet Blaca delimično reflektuje privrednu situaciju i opšte prilike u opštini. To čini delimično,
zato što je utisak o privrednoj aktivnosti bolji, nego što bi se to moglo zaključiti samo na osnovu
uvida u visinu budţeta. To ukazuje da postoje šanse za bolju naplatu poreza. Boljom naplatom
68

poreza, taksi i naknada koje idu u lokalni budţet mogla bi se smanjiti velika zavisnost opštinskog
budţeta od transfera sa drţavnog nivoa, koji praktično čine polovinu budţeta. TakoĎe je očito da
su i sa ovako skromnim budţetom, kakav je na raspolaganju opštini Blace postignuti vidljivi
rezultati, bilo da se radi o podršci privredi, gradnji infrastrukture ili ureĎenju varošice.
Tabela 1: Prihodi, rashodi i budžetski bilans opštine Blace, u milionima dinara
2008
189,4
188,6
+0,80

Prihodi
Rashodi
Bilans

2009
166,0
169,5
-3,5

I-IX 2010
114,4
123,9
-9,5

2010P
181,6
196,4
-14,8

Izvor: Budţeti opštine Blace za 2008, 2009 i 2010. godinu. Sopstvena računanja na osnovu podatka.
* I-IX meseci 2010;

Budţet opštine Blace se poslednjih godina kreće nešto ispod 2 miliona evra. Poslednja godina
suficita bila je 2008, u ostalim godinama se beleţi deficit koji je u porastu. Deficit je pre svega
rezultat smanjenja drţavnih transfera. Moţda deficita u budţetu 2010. neće biti.6

Prihodi i rashodi su u tabelama koje slede prikazani samo u osnovnim stavkama, ali je to
učinjeno za više godina prema procentualnom učešću pojedinih stavki, kako bi se mogla praviti
meĎugodišnja poreĎenja.
Najveći prihodi su od transfera republike, poreza na dohodak, poreza na imovinu, opštinskih
administrativnih taksi i sopstvenih prihoda budţetskih korisnika. Za detalje i tačnije podatke
pogledati Tabelu 2.
Klas.
711
712
713
714
716
733
741
742
743
744
745
770

Tabela 2: Prihodi opštine Blace 2008-2010, glavne stavke u %
Vrsta prihoda
2008 2009 2010* 2010P
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
26,29 31,04 30,06 31,27
Porez na fonda zarada i radnu snagu
0,01
0,04
0,02
0,0
Porez na imovinu
4,07
4,10
4,94
4,35
Porezi na dobra i usluge
2,80
4,00
3,58
3,72
Drugi porezi
2,50
3,47
2,98
2,48
Transferi od drugih nivoa vlasti
54,06 48,99 48,69 49,78
Prihodi od imovine
2,08
2,44
2,42
2,32
Prihodi od prodaje dobara i usluga
6,15
5,10
4,73
4,31
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
0,003
0,01
1,30
1,10
Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica
0,01
0,00
0,45
0,10
Mešoviti i neodreĎeni prihodi
0,22
1,24
0,80
1,00
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
1,76
0,54
0,00
0,16
UKUPNO**
100,0 100,0 100,0 100,0

Izvor: Budţeti opštine Blace za 2008, 2009 i 2010. godinu. Sopstvena računanja na osnovu podatka.
* I-IX meseci 2010; 2010P = rebalans budţeta za 2010. ** Pribliţno 100% usled zaokruţivanja; Klas. označava
numeričku klasifikaciju pojedinih stavki.

6

Do kraja godine se očekuje vraćanje dela transfernih sredstava opštinama i gradovima. Blacu bi po tom osnovu
pripalo bar 12 miliona dinara. Postoje i namenski transferi drugih resornih ministarstava, vanredno do kraja godine
sa još oko 25 miliona dinara. Sudbina ovih dodatnih sredstava se početkom decembra 2010. još ne zna.
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Kod poreza na dohodak (tačka 711) zableţen je porast 2008/2009, koji je rezultat povećanih
prihoda od poreza na zarade. Postoji i tendencija vrlo blagog rasta poreza na imovinu (713).
Uočljiv je i pad transfera sa drţavnog nivoa (733) sa 54,06% u 2008. na 49,78% u 2010. Prihodi
od prodaje dobara i usluga su opali za skoro trećinu od 2008. do 2010. To ukazuje da su
opštinske sluţbe i korisnici budţeta izbegavali da povećavaju cene za korisničke usluge i
administrativne usluge, verovatno zato što bi se to smatralo nepopularnim u vreme krize.
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda su opale sa 1,76% na 0%.
Najveći izdaci su vezani za rashode za zaposlene, odrţavanje osnovnih sredstava, kupovinu roba
i usluga, subvencije i dotacije društvenim organizacijama. Detalji su u Tabeli 3.
Klas.
41
42
43
45
46
47
48
49
51
54

Tabela 3: Glavni rashodi opštine Blace 2008-2010, u %
Vrste rashoda
2008
2009 2010* 2010P
Rashodi za zaposlene
28,79 33,80 31,15 32,19
Korišćenje roba i usluga
21,15 20,05 20,14 22,21
Amortizacija
0,02
0,04
0,00
0,01
Subvencije
18,82 19,82 20,87 21,03
Transferi
0,53
0,94
0,44
1,02
Socijalna zaštita
1,43
1,75
2,18
2,51
Ostali rashodi
3,07
3,24
3,72
3,22
Administrativni transferi
0,00
0,00
0,00
1,08
Osnovna sredstva
25,82 20,17 21,52 14,12
Prirodna imovina
0,37
0,62
0,00
3,07
UKUPNO
100,0 100,0 100,0 100,0

Izvor: vaţi sve isto kao kod tabele prihoda.

Na rashodnoj strani, blago su se povećali rashodi za zaposlene (stavka 41), subvencije (45) i
socijalna zaštita (47), dok su opali rashodi za osnovna sredstva (51) i prirodna imovina (54).
Povoljno je što Blace, za razliku od susednih opština, iz sopstvenog budţeta za infrastrukturu
moţe da potroši oko 40 miliona dinara godišnje.
U osnovi se o kretanju budţeta opštine Blace moţe izreći nekoliko sudova.
Prvo, budţet je vrlo mali, standardno nešto ispod 2 miliona evra, što se vidi iz Tabele 1. Takav
budţet reflektuje mali broj stanovnika i nizak nivo privredne aktivnosti. Pošto je nerealistično da
se broj stanovnika moţe značajnije povećati (naprotiv, on će verovatno opadati), jedini put ka
većem budţetu vodi preko veće privredne aktivnosti.
Drugo, budţet je usled krize i smanjenja transfera i ostalih prihoda opao na rashodnoj strani sa
188,6 miliona 2008, na 169,5 miliona dinara 2009. Da se nastavio trend iz prvih 9 meseci 2010,
budţetski rashodi bi bili oko 152 miliona dinara, što je smanjenje i u nominalnom i u realnom
iznosu u odnosu na prethodne godine. Prema rebalansu, budţetski prihodi će biti nešto viši.
Treće, prema zvaničnim podacima, inflacija je u 2009. bila 6,6%, dok se u 2010. očekuje da ona
bude oko 10%. To bi značilo da su budţetski rashodi u 2010. realno bili za oko dvadesetak odsto
niţi od onih 2008.
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Četvrto, budţet i na prihodnoj i na rashodnoj strani pokazuje kontinuitet. To znači da na
prihodnoj strani nije bilo većih promena – recimo, rasta usled širenja privredne aktivnosti ili
pada usled njenog opadanja. Slično je i na rashodnoj strani, gde očito postoji krutost izdataka,
usle čega se rashodna struktura teško menja. To je dobro za one budţetske korisnike koji su
zadovoljni nivoom finansiranja, a loše za one koji su nezadovoljni. Blace se uklapa u generalno
pravilo da što su opštine nerazvijenije, njihovi budţeti teţe da budu rigidniji. To je naravno vrlo
nepovoljno za bilo kakve ambicioznije projekte, posebno za kapitalna ulaganja ili šire i skuplje
reforme opštinskih sluţbi.
Peto, uočljivo je da su nešto porasli izdaci za plate zaposlenih, subvencije i socijalnu pomoć, što
je očito rezultat pritiska koji je stvorilo pogoršanje poslovnih i socio-ekonomskih uslova usled
krize. I ovde se Blace uklapa u pravilo koje kaţe da se pri redukciji izdataka najteţe smanjuju
izdaci za plate i socijalne svrhe.
PREPORUKE
Pet je osnovnih preporuka vezanih za budţet i budţetska sredstva. O četiri od njih će biti reči u
ovom delu (a – d), a peta (e) je izdvojena u posebnu tačku. Tih pet preporuka se tiču:
a) bolje naplate prihoda,
b) politike niskih lokalnih poreza, taksi i naknada,
c) daljih reformi opštinske uprave,
d) transformacije pomoći privredi od direktne na savetodavnu i
e) javnosti procesa donošenja i izvršenja budţeta.
Pitanje javnosti budţetskog procesa biće obraĎeno u narednom odeljku, dok će ovde biti reči o
tri preostale preporuke.
Ad a) Bolja naplata poreza: Već je istaknuto da je privreda Blaca po vlasničkoj strukturi
privatna, a takva privreda za razliku od drţavne, obično ne pravi gubitke. Mogućnost bolje
naplate poreza i ostalih prihoda zavisi od kvaliteta lokalne poreske administracije sa jedne i
podsticaja za izbegavanje plaćanja poreza sa druge strane. Prostor za poboljšanja naplate treba
traţiti kod poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na dobra i usluge.
Ad b) Niže dažbine: Ako je bolja naplata poţeljna, povećanje poreza, taksi i naknada koje idu u
lokalni budţet je vrlo loša ideja, jer bi destimulisali ulaganja, preduzetništvo i rad. Mnogo bolje
bi bilo razmišljati u suprotnom pravcu, da opštinske vlasti garantuju investitorima da će lokalni
porezi, takse i naknade tokom narednih deset godina biti niţi u Blacu u odnosu na sve okolne
opštine bar za 20%, a po mogućnosti i za trećinu. Time bi opština u jednoj od ključnih dimenzija
postala privlačnija za privrednu aktivnost u odnosu na okolne opštine. Uslovi za to su već
delimično stvoreni, pošto opština Blace već četiri godine nije podizala poreze, takse i naknade
koje su u njenoj nadleţnosti. Niţi prihodi od eventualno sniţenih poreza, taksi i naknada brzo će
se nadoknaditi većim ulaganjima, registrovanjem većeg broja firmi i većim zapošljavanjem u
opštini Blace. TakoĎe valja razmišljati o niţim nametima na privrednu aktivnost na selu u
odnosu na grad (niţe takse za isticanje firme, niţe naknade, itd).
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Ad c) Dalja reforma opštinske uprave: Za opštinu Blace bilo bi veoma korisno ako bi pored
izvedenih, mogla da ide u dalje reforme. Najvaţniji korak u tome bi bilo uvoĎenje elektronske
vlade (eVlada), što je obavljeno u InĎiji i još nekim opštinama Srbije. Elektronska vlada je vaţna
zato što je preduslov ostalih reformi i što bi snizila troškove administrativnih operacija (ali i kod
pripreme materijala za odbornike), povećala efikasnost administracije i smanjila prilike za
korupciju. UvoĎenje eVlade je uslov i za dubinsku reorganizaciju opštinskih sluţbi, a i
neophodno je pomoćno oruĎe za sluţbu „48 sati“. Elektronska vlada poboljšava vezu opštine sa
graĎanima i poslovnim ljudima. Uslov za sprovoĎenje daljih reformi su a) politička volja, b)
podrška zaposlenih u opštini za reformu i c) finansijska sredstva za njeno izvoĎenja. Reforma se
preporučuje samo ako su zadovoljena sva tri uslova.
Pored reforme opštinskih sluţbi bilo bi potrebno reformisati i neke korisnike usluga. U
zdravstvu, kulturi, rekreaciji i informisanju su već obavljene racionalizacije. Od vaţnijih
korisnika je potrebna racionalizacija škola iz sistema osnovnog školstva. Većina seoskih
osnovnih škola ima malo Ďaka, pa je potrebno izvršiti reorganizaciju, tako što bi se većina
seoskih škola zatvorila, a Ďaci se prevozili školskim prevozom do najbliţe škole. Za ovaj korak u
reformi je potrebna i podrška drţave, usled visokih jednokratnih troškova za otpremnine viška
nastavnika i pomoćnog osoblja.
Ad d) Opština Blace izdvaja značajna sredstva za subvencije, posebno poljoprivredi, u obliku
direktne finansijske podrške. Taj oblik pomoći treba delom zadrţati, ali bi bilo potrebno deo
sredstava iskoristiti za pruţanje indirektne pomoći poljoprivrednicima i preduzetnicima. U
slučaju poljoprivrede to bi značilo treninge i informacije vezane za promenu poslovnog i
poreskog okruţenja usled pribliţavanja EU, savete za efikasniju obradu zemlje i korišćenje
herbicida, pesticida i prihrane, za veličinu parcela i načina obrade, za uzgoj voća i povrća, uzgoj
stoke, itd. Takvim aktivnostima koja iziskuju manja sredstva od direktne finansijske podrške
mogla bi se značajno unaprediti poljoprivredna i privredna aktivnost na teritoriji opštine. Na
kraju, opština će verovatno i u narednom periodu biti prisiljena da investitore privlači davanjem
subvencija u obliku jeftinog zemljišta, infrastrukturnog opremanja lokacija (dovoĎenje vode,
električne energije, telefona, odvoĎenje otpadnih voda...) i sličnih vrsta pomoći. Ali, što reforme
opštinskih sluţbi i lokalnog poslovnog okruţenja budu višeg nivoa, potreba za privlačenjem
investitora putem subvencija će opadati.
Moţe se razmišljati i o formiranju poslovnog inkubatora sa 5-10 jedinica, gde bi opština
opremila zgradu i tokom jedne godine plaćala deo operativnih troškova (voda, električna
energija, telefon) za start up firme, tj. firme koje se tek osnivaju. Iskustva nekih gradova u Srbiji
i mnogih u drugim zemljama pokazuju da to moţe biti dobar način za podsticanje lokalnog
preduzetništva.
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JAVNOST RASPRAVE O BUDŢETU
Postupci donošenje, punjenja, praţnjenja i kontrole budţeta treba da budu javni, iako javnost
rasprave o budţetu još nije zakonska obaveza u Srbiji. Javnost je poţeljna zato što daje dobre
rezultate. Javnost rasprave se postiţe na razne načine, kao što su javne debate o budţetu sa
graĎanima, korisnicima ili grupama korisnika budţetskih sredstava, medijske debate (lokalni
radio, TV), oglašavanje štampanim materijalom (lifleti i slično) i prikazivanjem budţetskog
procesa na sajtu opštine.
Ako bi budţetski proces bio javan, tokom čitavog budţetskog procesa graĎani, korisnici i svi
drugi zainteresovani bi mogli da prate kako se budţetski proces odvija. To je posebno vaţno u
fazi donošenja i fazi kontrole izvršenja budţeta. GraĎani, korisnici i drugi zainteresovani bi sve
vreme trajanja budţetskog procesa mogli da daju sugestije i postavljaju pitanja. Nadleţne
opštinske sluţbe bi imale obavezu da odgovore samo na osnovana pitanja i sugestije. To znači,
mogla bi da se isključe irelevantna pitanja, komentari i pitanja čija je svrha uvreda a ne
informacija, itd. Okolnost da se neka stvar ne moţe realizovati sredstvima opštinskog budţeta ne
bi mogla biti osnova za uskraćivanje odgovora.
Javnost rasprave i javna kontrola budţetskog procesa je vaţna zato što je moguće da se kroz nju
ponude neke dobre ideje ili da se uklone neke loše ideje. Ali, čak i ako ni jedne od te dve stvari
ne bude, ako budţet ostane tačno onakav kakvim su ga prethodno projektovale opštinske vlasti,
graĎani, korisnici i drugi zainteresovani će steći utisak da su u budţetskom procesu učestvovali i
da se sve odvija pred njihovim očima. Javnost budţetskog procesa, ako se dobro pripremi, moţe
biti snaţan argument za reizbor postojeće lokalne vlasti na narednim izborima.
ZAKLJUČAK
Iako je geografski smeštena u jedan od najnerazvijenijih delova Srbije, opština Blace predstavlja
svetlu tačku kako u privrednim izgledima, tako i u radu lokalne administracije. Privreda je
dominantno privatno-vlasnička i sa solidnim izgledima za dalji razvoj, pod uslovom da se
prilagodi na promene uslova koje su neprestane. Opštinska administracija radi sa malim
budţetom, ali je zahvaljujući sopstvenom preduzetničkom duhu i delimičnoj reformi same
opštinske vlasti solidno uspešna u obavljanju poslova za koje je nadleţna. U predstojećem
periodu poboljšanja bi trebalo traţiti u daljim reformama opštinskih vlasti i u postepenoj
preorijentaciji sa direktne finansijske pomoći i subvencija, na pruţanje usluga koje koriste
poljoprivrednicima i preduzetnicima, u formi stručnih konsultacija i usavršavanja. Poboljšavanje
opštinskih usluga i privlačenje dodatnih ulaganja bi trebalo da budu prioriteti delovanja
opštinske vlasti u predstojećem periodu.
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