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1. Увод 
 

 

Поштовани суграђани, 

Пред Вама се налази „Стратешки план развоја општине Власотинце 2006-2010.“, 
програмски документ којим су одређени основни правци развоја наше општине у наредних пет 
година. Верујући у Власотинце и његове грађане, имали смо довољно мудрости и смелости да 
кроз партнерство са  UNDP, у оквиру програма МIR2, у марту 2006. кренемо у овај одговоран, 
сложен и озбиљан посао. Процес прикупљања података, систематизације и дефинисања праваца 
развоја трајао је нешто више од осам месеци.  

Жеља нам је била да полазећи од онога што јесмо, наших вредности и предности, 
створимо себи услове за одрживи развој и одредимо правце активности чија ће реализација 
битно побољшати животни стандард становника, унапредити пољопривреду и покренути 
привреду, отворити перспективе младима, сачувати и унапредити животну средину а Власотинце 
поново учинити просперитетном и пожељном општином за живљење.  

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

Најзначајније од свега је да су сви заинтересовани грађани учествовали у креирању 
стратешког плана, чиме је створена основа да овај план развоја, заједно, свако према својим 
знањима, способностима и могућностима, реализујемо, за заједничко добро и будуће генерације.  

У процесу израде стратешког плана идентификована су 4 најважнија стратешка циља, 
чијом се реализацијом остварује визија општине Власотинце: 

 
1. Побољшање услова за живот и рад становништва планским унапређењем и 

развојем инфраструктуре у општини, 
2. Остваривање одрживог привредног развоја јачањем локалне економије, 
3. Јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, јавних установа, 

предузећа и грађанског друштва, 
4. Очување и подизање квалитета животне средине у циљу вођења дугорочне 

политике одрживог управљања природним ресурсима. 
 

Свеобухватна, координисана и правовремена реализација ове стратегије биће приоритет 
свих нас. Свесни смо и проблема који нас очекују али верујемо да удруженим снагама и у сарадњи 
са бројним институцијама можемо учинити помаке у правцу побољшања квалитета живљења на 
овим просторима.  

Стратегија развоја општине Власотинце представља отворен документ, што значи да се 
може делимично мењати у складу са кретањима у друштву и остваривањем појединих циљева 
датих у овом документу. У складу са тим стратегија ће бити ревидирана на годишњем нивоу, када 
ће се и процењивати успешност имплементације, као и усклађеност буџета и акција општине са 
смерницама датим у овом документу. 

Због наше деце и њихове будућности немамо право да будемо пасивни посматрачи 
садашњости. Наш стратешки план је заснован је на стварним вредностима и предностима. Визија 
нашег развоја је реална и остварљива. Зато верујемо у успех. Зато ћемо и успети. 
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Председник општине Власотинце 

Срђан Шушулић 
 

2. Методологија 
 
 
Стратегија развоја општине Власотинце усклађена је са више домаћих и међународних 

докумената:  
 
Национална стратегија привредног развоја Србије 
Стратегија за смањење сиромаштва у Србији 
Стратегија развоја туризма републике Србије 
Национална стратегија управљања отпадом 
Миленијумски циљеви Уједињених нација 
Локална Агенда 21  
 
Кораци у изради ове стратегије су били :  

1. Организовање ( доношење одлуке о изради стратегије, формирање радних група и 
избор координатора) 

2. Снимање ситуације, прикупљање података и информација, кроз вишемесечно 
ангажовање неколико десетина људи (општинских службеника, јавних предузећа и 
установа, МЗ, привредника, банкара, незапослених, невладиног сектора...) 

3. Идентификација најважнијих питања и дефинисање визије општине Власотинце 
4. Анализа прикупљених података и информација употребом модерних алата 

(SWOT,STEP); анализа предности и слабости општине, као и спољних позитивних и 
негативних утицај на развој Власотинца (шансе и претње) 

5. Јавне консултације 
6. Развој генералних  стратешких циљева, приоритета и детаљних циљева, као и 

акционих планова 
7. Јавна расправа 
8. Усвајање стратегије 

 
Цео овај процес трајао је нешто више од 8 месеци, а у том периоду одржано је неколико 

десетина састанака, радионица и консултација са члановима радних група и свим 
заинтересованим установама и појединцима. 

Након усвајања стратегије уследиће имплементација стратешког плана, као и његово 
праћење и ажурирање. 
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3. Визија општине Власотинце 

 
Власотинце, општина са европским стандардима- јака, напредна и отворена за све 

 

4. Профил општине Власотинце 

 

4.1. Основни подаци  

Општина Власотинце простире се у југостичном делу Србије, на подручју средњег и доњег 
слива реке Власине. Ова област има две природне целине: горњи или источни део, који обухвата 
њене брдско планинске пределе; и доњи или западни део који је смештен на источној страни 
Лесковачко-власотиначке котлине, на западним падинама Крушевице и северозападним 
огранцима Острозуба.  

На површини од 303км2, у 48 насеља живи 33.312 становника. Територија општине 
Власотинце административно припада Јабланичком округу. Граничи се са четири општине: на 
северу, општином Гаџин Хан; на североистоку, општином Бабушница; на југоистоку општином 
Црна Трава и на југозападу и западу са општином Лесковац.  

Власотинце (16.212) је највеће насеље и уједно административни и економски центар 
општине. Насеља у брдско-планиснком делу Власотиначког краја су разбијеног типа, пространа 
су, заузимају велику површину и имају по десетак па и више махала. У Морави и на источним 
ободима Лесковачке котлине села су ушорена и густо насељена па имају и преко хиљаду 
становника. 

Околина Власотинца насељена је врло рано. Најстарији познати трагови живота на овом 
подручју потичу још из неолита.  На историјским мапама од 13. до 15. века власотиначки крај се 
увек налазио у границама српске државе. Под именом Влашотинац, Власотинце се по први пут 
помиње почетком 16 века и то у првом сачуваном попису из 1516. године. У документима из тог 
периода срећу се подаци о доброј насељености ових крајева (посебно равничарских предела) и 
доброј мрежи путева. За варошицу Власотинце је проглашено 1878. године по ослобођењу југа 
Србије од Турака. 1893. године је добило први урбанистички план, који је израдио инжењер 
Бартос. Бивши власотиначки срез био је шири него садашња територија општине Власотинце. 
Обухватао је више заплањских насеља, део Лужнице, Црну Траву, Грделицу и још неколицину 
поморавских села. 

За саобраћајно-географски положај општине Власотинце, који је транзитног карактера, 
најважнија је близина међународног коридора 10 (Београд-Ниш-Скопље) у долини Јужне Мораве. 
Кроз средиште општине пролази магистрални путни правац М9 од Пирота ка Приштини као и 
регионални пут до Власинског језера.   

 Генерално посматрано општина има брдско-планински карактер (са развијеним  и 
разуђеним рељефом), који чини преко 80% њене територије. Најнижа тачка је на 230 м надморске 
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висине на ушћу Власине у Јужну Мораву, а највиши врх Раскрсје на 1.433 м. У морфолошком 
погледу издвајају се две целине долинско-котлинска (најплодинији део општине) и брдско-
планинска. 

 Клима општине Власотинце  је умерено – континентална са жупском варијантом у 
равничарском – брежуљкастом делу до 500м надморске висине.  

 

 

 

4.2. Становништво  

Подручје општине Власотинце спада у емиграциона и депопулациона подручја.  
Позитиван демографски тренд трајао је до 1971. године, после чега долази до смањења укупног 
становништва и погоршања свих виталних демографских карактеристика. 

Табела 1. Становништво општине Власотинце у односу на Јабланички округ 

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

 

1991  

 

2002 

 

укупно 

 

просечно 
годишње 

просечно 
годишње 
на 1000 

становника 

Јабланички округ  

      Бојник  

      Власотинце  

      Лебане  

      Лесковац  

      Медвеђа  

      Црна Трава  

251301

14341

34029

26722

159478

12953

3778

240923

13118

33312

24918

156252

10760

2563

-10378

-1223

-717

-1804

-3226

-2193

-1215

-943 

-111 

-65 

-164 

-293 

-199 

-111 

-3,8

-8,1

-1,9

-6,4

-1,9

-16,8

-34,8

У старосној структури становништва значајно је повећан је удео старачког становништва  
(табела 2). Проценат становништва старијег од 50 година у општини Власотинце износи чак 
36,16%. 

Табела 2. Становништво по полу и старости 

Старост Назив и 

тип насеља 

П 

О 

Л 

 

Укупно  

0-4 

 

5-9 

 

10-
14 

 

15-19 

 

20-24 

 

25-29 

 

30-34 

 

35-39 

 

40-44 

 

45-49 

 

Власотинце  

 

 

Градска  

 

 

с 

м 

ж 

с 

м 

33312

16680

16632

16212

8062

 

1640 

820 

820 

845 

418 

1858

1008

850

992

547

2013

1056

957

1142

591

2131

1040

1091

1252

611

2153

1087

1066

1149

561

2273

1218

1055

1214

605

 

2169 

1131 

1038 

1151 

589 

 

2223 

1154 

1069 

1190 

560 

2258

1240

1018

1228

642

2548

1325

1223

1392

692
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Остала  

ж 

с 

м 

ж 

8150

17100

8618

8482

427 

795 

402 

393 

445

866

461

405

551

871

465

406

641

879

429

450

588

1004

526

478

609

1059

613

446

562 

1018 

542 

476 

630 

1033 

594 

439 

586

1030

598

432

700

1156

633

523

 

Што се тиче етничке структуре становништва  (према попису из 2002. године), треба 
истаћи да 32.858 (или 98,63%) становника општине Власотинце чине Срби, 277 становника (0,81%) 
су Роми а преосталих 0,5% становништва  чине Македонци, Хрвати, Црногорци, Мађари, Румуни и 
неопредељени. 

 

4.3. Запошљавање 

На евиденцији тржишта рада у Власотинцу 2005. године, била су 4.992 незапослена  лица 
или око15 % укупног становништва Општине.  

Преглед незапослености по општинама Јабланичког округа дат је у табели 3. 

Општина/Јабланички округ Број незапослених 

Лесковац 21.745 

Бојник 2.777 

Црна Трава 287 

Лебане 5.017 

Медвеђа 1.260 

Власотинце 4.992 

 

Структура незапослених лица према степену стручне спреме у општини Власотинце дата 
је у графикону 1. 

1502; 30%

73; 1%

1778; 36%

1352; 27%

17; 0%

182; 4%

86; 2%

 I степен стручне
спреме
 II степен стручне
спреме
 III степен стручне
спреме
 IV степен стручне
спреме
 V степен стручне
спреме
 VI степен стручне
спреме
 VII степен стручне
спреме

 

 Структурно је највеће учешће лица са трећим и четвртим степеном стручне спреме (око 
77% од укупног броја).  
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Према подацима из 2005. године, незапослених жена има 2.432 или 51% од укупног броја 
незапослених. По дужини чекања на посао, прво запослење чека 3.505 лица, од 3-5 година на 
посао чека 591 лице, док преко 10 година на посао чека 775 лица.  Високо учешће у укупном броју 
незапослених имају млади до 30 година и особе са ниским нивоом стручног образовања (31%). 

Број запослених 2005. године сведен је на 5.940 (мање од 20% укупног становништва) од 
чега у предузећима, установама, задругама и другим организацијама ради око 5.000 радника.  

Преглед запослености у општини Власотинце по секторима без  лица која самостално 
обављају делатност дат је у табели 4. 

 1994. 2000. 2005. 

Укупно 8.301 6.276 5.940 

Индустрија  2.576 1.787 2.500 

Пољопривреда и шумарство  110 153 180 

Грађевина  1.225 659 670 

Саобраћај  129 92 120 

Трговина  578 295 330 

Туризам и угоститељство 144 130 150 

Занатство  244 208 200 

Услуге  67 117 150 

Школство и култура  408 428 450 

Здравство и социјала 254 290 300 

Управа  189 186 130 

Незапослени 3.800 4.900 4.992 

Број становника  36.176 33.700 33.312 

% запослених  22,9 18,6 17,83 

% незапослених  10,5 14,5 14,98 

 

4.4. Социјална питања 

Подручје општине Власотинце спада у групу недовољно развијених општина. Ситуација 
по појединим општинама на нивоу јабланичког округа и у односу на републику Србију у погледу 
оствареног друштвеног производа и народног дохотка дата је у табели 5.  

Табела 5. Друштвени производ и народни доходак 

- у општини Бојник          ДП износио је 710.249 дин.   а НД износио       599.867 дин. 

- у општини Власотинце ДП        ''  1.368.957    ''      НД        '' 1.176.487 дин. 

 - у општини Лебане         ДП        ''              965.800    ''        НД        ''             849.780 дин. 

 - у општини Лесковац     ДП        ''              11.450.080   ''     НД        ''        10.034.947 дин. 

 - у општини Медвеђи      ДП        ''   304.530    ''         НД        ''             269.615 дин. 

 - у општини Црна Трава  ДП        ''                  153.635    ''          НД        ''             136.692 дин. 
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Низак ниво друштвеног производа и националног дохотка, негативан природни 
прираштај, неповољна старосна структура становништва, миграциони и транзициони процеси 
условили су повећање незапослености и пад стандарда становништва, што је условило и 
повећање броја корисника социјалне и породично правне заштите. 

Преглед укупног броја корисника по годинама и кретање корисника према обележју 
старости дати су у Прилогу, табеле 6. и 7. 

Главни носилац и реализатор активности из делокруга социјалне заштите је Центар за 
социјални рад, који је организован за општине Власотинце и Црна Трава.  

  

4.5. Инфраструктура и животна средина 

4.5.1.  Природни ресурси 

Општина Власотинце располаже разноврсним природним ресурсима, који представљају 
добру основу за повећање економске снаге и успешнији развој општине. Међу  значајне ресурсе 
убрајају се пољопривредно земљиште, шуме, и водни ресурси.  

Котлина Власотинца испуњена је језерским и речним седиментима, па је тло плодно и 
погодно за пољопривреду.  Пољопривредно земљиште представља најобимнији и назначајнији 
ресурс. Простире се на површини од 16.853 ха и обухвата 54,7% територије општине.  

Табела 8. Структура пољопривредног земљишта-пољопривредне површине према начину 
коришћења 

Година Оранице 
и баште 

ха 

Воћњаци 

 

ха 

Виногради Ливаде Укупно 

обрадиво 
пољопр. 

земљиште 

Пашњаци Укупно 
пољопр. 

земљиште 

1974. 

2000. 

2005. 

8.939 

7.208 

7.156 

1.257 

1.655 

1.800 

1.864

1.501

1.058

1.883

2.624

2.846

13.893

12.988

12.860

3.642 

3.857 

3.905 

17.535

16.845

16.765

Шуме представљају обиман природни ресурс и значајан  потенцијал. Укупна површине 
шума и шумских засада на територији општине Власотинце износи 12.873 ха.   

Водни потенцијал, река Власина, представља веома важан потенцијал општине. Власина 
протиче кроз територију општине Власотинце својим средњим и доњим током. На територији 
општине Власотинце, најважније притоке Власине су: Љуберађа, Тегошница и Пуста Река. Значај 
водних ресурса у наредном периоду зависиће од њихове заштите , очувања и уређења. 

4.5.2. Путна инфраструктура 

Општину Власотинце пресеца мрежа регионалних и локалних путева. Најважнија 
саобраћајница је део магистралног пута М9  (Приштина - Пирот) која Власотинце повезује са 
Лесковцем, Бабушницом и Пиротом, и делом међународног коридора 10. Стање целокупне путне 
инфраструктуре на територији општине је незадовољавајуће. 

Табела 9. Путна инфраструктура 

Магистрални Регионални Локални  

Општина 

 
Укупно 

 

 
Савремени 

коловоз 
 

 
свега 

 
Савремени 

коловоз 
(асфалт и 

 
свега 

 
саврмени 

коловоз 

 
свега 

 
савремени

коловоз 
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коцка) 

Власотинце 278,4 82 26 26 17 17 235,4 39 

О изградњи и одржавању локалних и некатегорисаних путева, улица, уређењу и 
одржавању јавних површина и комуналном опремању сеоских и градских насеља на подручју 
општине Власотинце стара се ЈП Дирекција урбанизам и  изградњу .  

4.5.3. Комунална инфраструктура и заштита животне средине 

              Становници општине Власотинце снабдевају се водом за пиће из фабрике воде „Нерезине“, 
која воду захвата из реке Власине. Вода се пумпама пребацује на постројење где се класичним 
физичко-хемијским поступком доводи до квалитета воде за пиће. Из овог система осим града 
снабдевају се и села Бољаре, Орашје, Кукавица, Шишава и Доња Ломница. Тренутно се из овог 
система снабдева водом за пиће око 20 000 становника општине.  Водозахват на реци Власини 
спада у водозахвате високог ризика. Укупна дужина водоводне мреже у општини је 66км. Сама 
водоводна мрежа изграђен је од азбестно-цементних цеви 1965. године (Прилог, табела 10).     

              Канализациони систем у Власотинцу изграђен је 70-тих година. Укупна дужина 
канализационе мреже (0160-0300) износи око 40 км. 80% канализационе мреже изграђено је од 
цементно-азбестних цеви, а преостали део од керамичких. Канализационом мрежом обухваћено 
је само насеље Власотинце, док у осталим насељима не постоји изграђен канализациони систем.  

У циљу пречишћавања и прераде отпадних вода функционише постројење за прераду и 
пречишћавање отпадних вода (капацитета 10.000 становника), које се након третмана упуштају у 
водоток  реке Власине. Прерада отпадних вода врши се из делова града који су опремљени 
канализационом мрежом. Периферни делови Власотинца не поседују изграђен систем за 
одвођење фекалних вода.  

Слив реке Власине прихвата површинске воде са територије неколико општина. 
Домаћинства и индустријски објекти због непостојања или нефункционисања постројења за 
прераду, отпадне воде испуштају непречишћене директно у реку Власину или њене притоке. 

           Изношење и депоновање комуналног отпада на подручју Власотинца врши ЈКП Комуналац. 
Организованим прикупљањем отпада обухваћено је само највеће насеље Власотинце док се у 
свим осталим насељима одлагање чврстог отпада врши на неконтролисаним и по здравље и 
животну средину опасним дивљим депонијама. Чврст отпад се одвози на неконтролисану градску 
депонију, лоцирану око 500м низводно од насеља (локација “Ногаје“), на самој обали реке 
Власине. На депонији се врши одлагање индустријског, медицинског и комуналног отпада без 
икакве селекције. Депонија је у експлоатацији око 45 година, са критичном висином насипања. 
Иако испитивање утицаја депоније на стање животне средине није вршено, она поуздано 
предстаља један од највећих загађивача воде, ваздуха и земљишта и  представља опасност за 
град  Власотинце. 

               Пијачне активности се одвијају на две локације. Не постоје површине под кровом, а 
пијачна површина није опремљена потребним бројем пијачних тезги. Локална самоуправа у 
сарадњи са ЦХФ је изградила млечну пијацу за продају млека и млечних производа. 

              У Власотинцу не постоји предузеће за централизовану производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије. Грејање јавних установа се врши одвојено. Сви системи су доста стари без 
адекватног одржавања и изискују детаљну реконструкцију.  

4.5.4. Електро-енергетска мрежа 

Читава територија општине Власотинце покривена је електро-енергетском мрежом. 
Спецификација електро-енергетских објеката дата је у Прилогу, табела 11. 
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Покривеност расветом јавних градских површина износи око 90%. Томе у прилог говори и 
чињеница да 2% укупне потрошње електричне енергије у Власотинцу отпада на уличну расвету 
(уобичајено 1-2%). Села у равничарском делу покривена су уличном расветом, док у брдско-
планинском пределу тај проценат износи једва 20%. 

4.5.5. Телекомуникације 

Равничарски крај општине Власотинце покривен је једном аналогном централом (за 5 
највећих села са преко 6.000 становника) која нема довољне капацитете да задовољи тренутне 
потребе. Град Власотинце са околним насељима покривен је са две дигиталне централе од којих 
је једна старијег датума, са већим бројем корисника и двојничким бројевима. У планинском делу 
општине ситуација је је прилично лоша - читаво подручје покрива се преко старе аналогне 
централе инсталиране у насељу Свође. 

Град Власотинце и равничарски део у потпуности су покривени мрежама мобилне 
телефоније 063 и 064 док је планински део општине покривен са само 20%. 

Главна пошта налази се у Власотинцу, док у планинском делу општине постоје два 
истурена шалтера, у Присјану и Свођу. 

4.5.6. Употреба земљишта 

  Генерални план Власотинце 2020 је усвојен од стране СО Власотинце и дефинисан је 
описом границе у Одлуци о изради ГП СО Власотинце број 06-21/2002. од 23.08. 2002. године. 
Плански основ за израду ГП је просторни план Републике Србије. Овим Генералним планом 
потврђен је један део решења ГУП-а из 1996. године али је истовремено извршена 
рационализација коришћења простора и саобраћајне мреже, као и усклађивање са започетим 
тенденцијама трансформације простора.  

 

4.6. Економски развој 

 Пољопривреда, пре свега производња раног поврћа, традиционално виноградарство, 
воћарство и  сточарство са пратећом агроиндустријом (млекара, кланице и  пекаре у приватном 
власништву) представља актуелну економску снагу општине.  

Основни подаци и карактеристике пољопривредног становништва у општини Власотинце 
приказани су у Прилогу, табеле 12. и 13. 

По подацима општинске службе за пољопривреду, број регистрованих пољопривредних 
домаћинстава износи око 2000 што је за 1500 више у односу на предходну годину.  Разлог оваквог 
повећања је коришћење подстицајних средстава од стране Министарства, за који је један од 
услова био и регистровано пољопривредно домаћинство. 

У равничарском делу општине од највећег значаја је повртарство, пре свега производња 
раног поврћа, док су у побрђу и брдско планинском пределу, заступљени виногради, воћњаци и 
ливаде.  

Табела 14. Структура биљне производње 

1974. 2000. 2005. Облик биљне производње 

ха % ха % ха 

Ратарско-поврћарска 
производња 

8.939 64,3 7.208 55,4 7.129

Воћарска 

производња 

1.257 9,04 1.655 12,7 1.248
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Виноградарска 

производња 

1.864 13,4 1.501 11,5 1.471

ливаде 

производња сточне хране 

1.833 13,1 2.624 20,02 2.606

 

УКУПНО 13.893 100 12.988

 

100 12.454

У 2005. години обележено је 4.886 грла говеда, од чега је 2.820 приплодних грла. По 
подацима из 1990. на простору општине Власотинце било је око 15.000 говеда, што указује на 
драстичан пад броја грла и тенденцију даљег пада. Расни састав говеда је углавном домаће 
шарено говече и буша у планинским пределима. Ситне стоке (овце и козе) у 2005. било је укупно 
2879. Показатељи из ранијег периода показују драстичан пад броја ситне стоке. 

 Преглед локалне индустрије дат је у Прилогу, табела 15. 

У Власотинцу су регистрована 132 мала и средња предузећа (у приватном и државном 
власништву) са 1552 запослена и 821 предузетник (радња) са 594 запослена радника (Прилог, 
табеле 16. и 17.). 

Туризам на који општина озбиљно рачуна је слабо развијен. 

  4.7. Институције 

4.7.1. Образовање, култураи спорт 

• Мрежу установа основног образовања чине 9 основних школа од којих су две градске ОШ 
''Синиша Јанић'' и ''8. Октобар''. Основно образовање тренутно похађа 2.992 ученика у 155 
одељења (Прилог, табеле 18. и 19.). У  општинском центру раде и две средње школе: Техничка 
школа ''1. Октобар'' и Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' са укупно 765 ученика у 32 одељења у 
школској 2005/2006 години (Прилог, табела 20.). Предшколска установа „Милка Диманић“ у свом 
саставу има 4 објекта и покрива делокруг предшколског образовања деце. У Власотинцу раде и 
истурена одељења Музичке школе из Лесковца (74 ученика), Специјалне школе за децу са 
посебним потребама (5 ученика), а од пре две године и одељење Школе за образовање одраслих.  

• Културну баштину општине Власотинце чине: археолошка налазишта, цркве, споменици, 
дела сликарства, споменици народног  градитељства, знаменита места и установе културе. 

Од кутурних установа у општини Власотинце раде: Културни центар Власотинце са 16 
запослених. У склопу КЦ налазе се и Народни музеј  (соба старе српске графике из 16. и 19. века је 
јединствена у свету), информативни лист „Власина“ и Народна библиотека „Десанка Максимовић“ 
са књижним фондом од 38.894 књиге.  Значајно је поменути и  КУД „Синиша Јанић“ са 69 чланова и 
Књижевни клуб „Росуља“ са 25 активних чланова. 

Културна манифестација „Лето у Власотинцу“ одржава се сваке године, а у оквиру ње се 
организује традиционални „Вински бал“ са мноштвом забавних и културних садржаја. 

• Власотинце има бројна спортска удружења и клубове: ФК „Власина“, ФК„МСК“ РК 
„Власотинце“, ОКК „Власотинце“, стонотениски, шаховски клуб, 2 карате клуба...Запажене 
резултате на државном и међународном нивоу постиже и атлетски клуб „Црна Трава“ . 

4.7.2. Здравство 

Примарна здравствена заштита на територији општине Власотинце обавља се у Дому 
здравља Власотинце (13 служби) у 10 објеката од чега је 8 здравствених амбуланти смештено по 
селима општине. Секундарна здравствена заштита обавља се у склопу Геријатријског одељења 
Опште болнице Лесковац. У здравственим установама ради око 200 радника. Од тог броја 60 
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запослених су лекари (1/2 специјалиста), 60 сестара и техничара, а остало је немедицинско 
особље. Опрема и објекти Дома здравља су у лошем стању и нису на нивоу који захтевају 
стандарди здравствене заштите. 

Примарна здравствена заштита у фармацеутској делатности обавља се у 2 апотеке 
Апотекарске установе Лесковац. 

4.7.3. НВО 

Мрежу НВО на територији општине Власотинце чини неколико активних организација: 
Друштво Рома, СОС за жене и децу жртве насиља, Еко база „Југ“, Еколошки покрет „Власина“, 
Планинарско друштво „Чемерник“, ТелеДом -удружење „Павлос“ и НВО „Сербија“. 

4.7.4. Медији 

На територији општине Власотинце активно је више локалних телевизијских и радио 
станица (ТВ Власотинце, РТВ Росуља, Гага радио, Џокер радио).  

4.8 Општинска управа 

         Општина  Власотинце је територијална јединица Републике Србије у којој  грађани 
остварују локалну самоуправу. У општини се врше послови од непосредног интереса за грађане 
(изворни делокруг): послови који су поверени општини из оквира права и дужности Републике  
(поверени послови) и други послови утврђени Статутом општине.  

Општину чини 48 насељених места. Органи општине су: Председник општине,  Скупштина 
општине и Општинско веће. Општина  је организована по Закону о локалној самоуправи.  

Скупштина општине у постојећем саставу има 45 одборника а општинско веће  има  11 
чланова. Општинским већем председава Председник општине. Заменик председника општине је 
члан Општинског већа по функцији.  

Општинска управа општине је организована као јединствен орган (Органограм 1.). Радом 
општинске управе руководи начелник општинске управе. 

У згради Скупштине општине поред Општинске управе смештени су: републичке 
инспекције, Служба за катастар непокретности,Завод за здравствено осигурање и Синдикат. 

 

Органограм 1.  Општинска управа 
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4.9 Финансијска подршка 

Листа банака које послују на територији општине Власотинце и њихових кредитних шема 
дата је у Прилогу, табела 21. 

Регионална привредна комора са седиштем у Лесковцу покрива све општине Јабланичког 
региона укључујући и Власотинце.  

На територији општине активна је и Регионална агенција за економски развој и 
предузетнииштво Јабланичког округа д.о.о. Лесковац - РЕЕДА, са седиштем у Лесковцу, као 
агенција која се бави подршком предузетништву и економском развоју на подручју Јабланичког 
округа ( југоисточна Србија). 

 

 

5. Анализа општине Власотинце-кључна питања/проблеми, трендови, 

фактори од утицаја, предности за развој 
 

ПРЕДНОСТИ / СНАГЕ  
• Географски положај–коридор 10, магистрални пут М9 – Приштина-Пирот и 

регионални пут до Власинског језера 
• Рељеф и климатски услови 
• Здрава животна средина 
• Људски ресурси – образована и стручна радна снага  
• Природни ресурси-земљиште, воде, шуме 
• Постојање инфраструктурне и мреже друштвено-социјалних институција 
• Традиција у пољопривреди -ратарству и виноградарству 
• Традиција у грађевинарству 
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• Спремност локалане самоуправе да сарађује са домаћим и страним институцијама 
• Резултати и достигнућа у спорту 

 

СЛАБОСТИ 
• Сви видови инфраструктуре лоши и застарели 
• Депопулација брдско-планинског подручја 
• Неповољна демографска кретања-наталитет, морталитет 
• Дугогодишње привредно заостајање општине 
• Традицоналне привредне гране и велика предузећа замрли  
• Лоши ефекти транзиционих процеса и приватизације-велики број незапослених, 

социјална нестабилност, пасивност, посебно младих и других угрожених група 
• Недостатак подршке за привреднике и МСП 
• Екстензивна пољопривреда, недостатак прерађивачких капацитета, мало тржиште 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Боље искоришћавање природних ресурса и здраве природне средине 
• Осавремењавање традиционалне пољопривредне производње 
• Коришћење мреже постојећих институција и људских ресурса за унапређење 

квалитета услуга  
• Развој МСП и оспособљавање постојећих предузећа за нове активности 
• Коришћење природних потенцијала за развој неких видова туризма (спортско-

рекреативни, сеоски) 
• Интензивнија регионалана и прекогранична сарадња  
• Коришћење инвестиција министарстава и јавних предузећа са нивоа републике и 

страних донатора, а посебно у домену инфраструктуре 
 

ОПАСНОСТИ / РИЗИЦИ 
• Даље исељавање становништва 
• Нестабилна политичка ситуација на локалном и националном нивоу 
• Транзициони процеси 
• Раст незапослености 
• Немогућност пласмана производа-мало локално тржиште 
• Непостојање законске регулативе у појединим областима 
• Спора и непродуктивна регионална сарадња 

5.1. Становништво  

На подручју општине Власотинце изражене су крупне просторно-демографске промене. 
Неравномеран  и поларизован размештај, испољен све већом концентрацијом становништва у 
урбаним срединама и пражњењем руралних територија, има све већу негативну улогу у развоју 
становништва на овом подручју.  

               Кретање становништва, поред апсолутног смањења, карактеришу три основне 
детерминанте: 

• низак наталитет и  

• повећање стопе морталитета, у смислу да више није осигурана ни проста репродукција 
становништва  

• и снажни миграциони процеси.  
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Неповољна старосна структура становништва те одлазак младих са села али из 
Власотинца у друге градове и иностранство такође доприноси смањењу укупног становништва 
Општине. Број домаћинства стално расте али првенствено услед опадања просечне величине 
домаћинстава. 

На основу предходних дугорочних трендова кретања становништва процене кретања 
привреде и непривреде, те природних и створених услова очекује се следеће кретање 
становника општине Власотинце:  

Број становника Број домаћинства Просечна величина 
домаћинства 

 

 

година општина град  % у град општина град општина  град 

1991. 34.302 14.552 42,4 9.605 4.046 3,57 3.26

2002. 33.312 16.212 48,7 10.178 4.940 3,27 3,28

2005.  33.000 16.500 50,0 10.200 5.100 3,24 3,24

2010. 32.300 17.100 53,0 10,180 5.290 3,17 3,23

Сви ови фактори, пре свега негативан природни прираштај, миграциони процеси, 
демографско пражњење читавог брдско-планинског подручја, неповољна старосна структура 
радно способног становништва јасно показује негативан тренд и указује да ће сви аспекти радне 
снаге у наредном периоду представљати централни проблем и једно од највећих ограничења у 
развоју општине. Ситуација је на граници која упозорава да се на овом подручју морају предузети 
одговарајуће друштвене мере и акције и учини много више како би млади остали у Власотинцу. 
Ово се може учинити омогућавањем разноврснијег садржаја за ову популацију и отварањем 
нових радних места. 

5.2. Незапосленост и социјална питања 

• Структурне промене у привреди Округа, а самим тим и у општини Власотинце имале су за 
последицу ослобађање вишкова радне снаге, што је допринело и повећању броја незапослених 
лица, првенствено текстилне струке. Пад индустријске производње у свим индустријским 
предузећима (у појединим и престанак производње) и презадуженост,  је успорио, а негде и 
зауставио процес приватизације. Последицa ових кретања је повећање незапослености и појава 
социјалних тензија. Према подацима НСЗ највећи број незапослених чине лица са трећим и 
четвртим степеном стручне спреме (77%). Стварно стање незапослености не може се тачно 
утврдити због чињенице да одређен број људи ради у зони сиве економије, те иако привређују 
нису регистровани. Са друге стране велики број људи се воде као запослени, али у предузећима 
која су пред стечајем/приватизацијом где остварују минималне или никакве приходе.  

Посебан проблем представљају млади који први пут траже посао. На прво запослење чека  
3.505 лица или више од 70 % укупног броја незапослених. 

У оваквим условима мора се обратити пажња и на ублажавање овог проблема, пасивним и 
активним мерама које укључују финансирање програма новог запошљавања, самозапошљавања, 
обука и преквалификационо-доквалификационих програма, посебних програма усмерених на 
запошљавање младих, али и образовање кадрова потребних садашњем и будућем тржишту рада. 

• Пад животног стандарда, пад буџетских прихода и прихода јавних предузећа и установа, 
повећање дугова допринели су да се број корисника социјалне заштите повећао првенствено у 
градској средини и међу одраслим лицима за чак 15% у односу на 2004. годину. Стагнација 
корисника социјалне заштите у сеоским срединама потврђује чињенице о демографском 
пражњењу на територији општине. 
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Као и у великом делу Србије, незапосленост и пад животног стандарда су један од 
кључних проблема Власотиначке општине. Решавање овог изазова умногоме ће одредити даљи 
развој општине, а сигурно да ће зависити и од политичко-економских кретања у Србији и 
региону.  

             5.3. Природни ресурси  

• Општина Власотинце располаже разноразним природним ресурсима  Међу значајније 
ресурсе убрајају се пољопривредно земљиште, минералне сировине, шуме и водни ресурси, који 
заједно пружају погодне услове за развој пољопривредне производње, агроиндустрије, туризма 
и  градђевинарства. Квалитет и разноврсност земљишта повољни климатски  услови, изузетно 
чиста и незагађена природна средина, као и традиција становништва да се бави 
пољопривредном производњом, омогућује разноврсну производњу у обиму који би могао бити 
ослонац будућег развоја.  

• Повољни климатски услови, богатство шумских плодова, бројна дивљач и атрактивност 
предела пружају могућност за развој спортског и рекреативног туризма. 

• На подручју општине регистроване су појаве разноразних минералних сировина (уран, 
злато, бентонитске глине, опекарске глине, дацит  и кварц). Треба наставити са истраживањима у 
овој област и припремити  могућности експлоатација.  

• Развојни значај водних ресурса зависиће од њихове заштите, очувања и уређења, као и од 
изградње одговарајуће туристичке инфраструктуре и развоја туризма и спортског туризма. 
Пажњу треба посветити регулацији тока реке Власине и других проблематичних водотокова како 
би се спречило стално плављење насеља, ораница и путева, а туристичке потенцијале које пружа  
вештачко језеро у самом граду Власотинцу треба искористити на најбољи могући начин. 

• Шумска вегетација је богата али добро очуваних шума има веома мало. Знатно веће 
површине захватају деградиране и ерозивним процесима захваћене шуме. Последњих година све 
је више присутан и проблем сече букових шума.  

• Кад се ради о шумским и водним ресурсима битно је напоменути да општина Власотинце 
нема значајне ингеренције, односно да се њима управља преко органа Владе Републике Србије. 
Због тога један од проритета мора бити договор са надлежним министарствима о томе како боље 
водити рачуна о овим ресурсима. 

5.4.  Инфраструктура 

Дугорочно заостајање у развоју општине изазвало је и низак ниво инфраструктурне 
опремљености у комуналној, привредној и социјалној инфраструктури.  

5.4.1. Комунална инфраструктура  

• У области комуналне инфраструктуре најзначајније достигнуће је модерна фабрика воде 
''Нерезине'', чији капацитети нису у потпуности искоришћени. Изградњом резервоара 
предвиђених Генералним пројектом водоснабдевања Власотинца стекли би се услови за 
прикључење још неких насељених места па би се број корисника повећао на 25.000 становника. 
Преосталих 8.000 становника снабдевао би се водом из сеоских водовода. У општини Власотинце 
постоји и функционише организован систем контроле и санитарне контроле воде. Највећу 
слабост водоснабдевања представља водозахват који спада у водозахвате високог ризика и 
стара, дотрајала водоводна мрежа, делимично израђена од азбестних цеви, у појединим 
деловима недовољног пресека и са великим губицима воде. Код хидрофорских постројења 
долази до честих кварова,  а велика је и потрошња струје, што поскупљује воду по јединици мере. 

• И поред тога што у општини Власотинце постоји постројење за пречишћавање отпадних 
вода, његов капацитет (повећање броја еквивалентних становника) и техничка опремљеност 
(дотрајалост пумпи, муљна поља) нису у потпуности довољни. Проблем представља и недостатак 
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претретмана за индустријске отпадне воде, непостојање канализационе мреже у рубним 
деловима града и као и у свим сеоским насељима.  

• У местима где канализациона мрежа не постоји, проблем отпадних вода се решава 
индивидуално, изградњом углавном непрописних септичких јама, директним испуштањем у 
оближње потоке, канале и јаркове који у неким случајевима пролазе дуж главног пута у насељима 
и представљају сталну опасност од заразе. Отпадне воде одлазе директно у реку, а пре свега је 
угрожен горњи ток реке Власине, где се отпадне воде из општина Црна Трава и Бабушница 
директно изливају у водоток непречишћене. Општина Власотинце ће у најскоријем периоду 
морати да планира решавање овог проблема, како на регионалном тако и на локалном нивоу. 

Посебан проблем представља и непостојање сепаратног система и мешање отпадних 
санитарних и површинских вода. 

• Недовољан капацитет, неконтролисано и неселективно одлагање отпада, критична 
висина насипања и локација градске депоније на обали реке Власине без зоне санитарне заштите, 
чине да ова депонија поуздано предстаља један од највећих загађивача воде, ваздуха и земљишта 
и  велику опасност за град  Власотинце.  Огроман проблем представљају и дивље депоније по 
насељима, првенствено онима која нису обухваћена прикупљањем чврстог отпада. Решење треба 
тражити у  организовању прикупљања комуналног и другог отпада за сва насеља у општини. Овај 
проблем захтева регионалан приступ и већ је покренута инцијатива за изградњу регионалне 
депоније и његово решавање на нивоу читавог Јабланичког округа. 

5.4.2. Путна инфраструктура 

У области саобраћајне инфраструктуре главна достигнућа су асфалтиране поједине улице 
у граду, уређен главни градски трг и поједини локални путеви. Међутим, највећи недостатак у 
овој области је веома  лоше стање главних путних праваца, првенствено дела пута М9 (од петље 
на путу Е-75 до града Власотинца) који је од макадама, узан, са великим бројем ударних рупа, 
неосветљен и као такав поприште 90% саобраћајних несрећа са неколико смртних исхода 
годишње. Велики део путних праваца према сеоским МЗ није асфалтиран (Тегошница, Горњи и 
Доњи Дејан, Равни Дел), а постојећи локални путеви захтевају озбиљну реконструкцију 
(асфалтирање и ли насипање). Мост на Морави је изграђен пре 2. светског рата и не задовољава 
техничке прописе и нормативе за одвијање друмског саобраћаја. 

Могућности треба тражити у активирању и коришћењу алтернативних путних праваца за 
саобраћај пољопривредних возила и машина, (Ладовица-Прилепац-Гложане, Конопница-
Власотинце и Тегошница-Јаковљево-Дејан) чиме би се растеретио магистрални пут, и регионалној 
сарадњи са суседним општинама како би се од надлежних министарстава и институција лакше 
обезбедила средства за реконструкцију путева.  

5.4.3. Електро-енергетска мрежа  

Иако је читава површина општине покривена електро-енергетском мрежом, акутни 
проблем преставља нисконапонска мрежа, због велике дужине НН извода и недовољног броја 
трафо станица, пре свега у сеоским насељима општине. Посебан проблем представљају и 
дотрајали и оштећени дрвени стубови, који датирају од пре 1970. године. Индустријска зона и 
рубна подручја града Власотинце су су такође енергетски неразрешена и о овоме треба посебно 
водити рачуна, управо због планираног проширења индустријске зоне.  

Изградњом нових далековода, повећањем броја трафо станица и затварањем тзв. 
енергетских прстенова, обезбедило би се безбедно и стабилно напајање електричном енергијом 
свих потрошача. Отежавајућу околност представља економска исплативост реконструкције 
појединих делова система, првенствено у  брдско-планинском делу општине са малим бројем 
становника, као и централизованост самог система електропривреде. 



 Стратешки  план општине Власотинце
Страна 17

 

 

 

• Значајан корак за развој инфраструктуре представља и усвајање ГП Власотинце 2010 , 
чиме се отварају могућности за боље планирање и реализовање одговарајућих потребних 
инфраструктурних садржаја.  

5.5. Институције 

Лоши социјално економски услови допринели су у великој мери и лошем стању социјалне 
инфраструктуре у општини. Транзиција и политичка нестабилност, прелазни период у 
законодавству, као и буџетско финансирање из средстава Министарстава одражавају се пре свега 
на лоше стање објеката и неадекватну техничку опремљеност свих институција. И поред тога 
запослени у њима пружају висок квалитет услуга.  

5.5.1. Култура, спорт, образовање и брига о деци 

• С обзиром на негативне демографске податке, у области образовања шансе леже у  
рационализацији школске мреже, стварању школа „по мери детета“ што укључује модернизацију 
наставних садржаја и средстава, перманентну едукацију кадрова и прилагођавање наставних 
планова потребама општине.  

• Бризи о деци и младима, као и другим угроженим категоријама (Роми, жене, старачко и 
становништво са посебним потребама) треба посветити посебну пажњу. Неопходна је боља 
међуресорска сарадња свих надлежних институција- школа, центра за социјални рад, полиције, 
здравства и невладиних организација и јединствен информативни систем како би се остварио 
бољи проток информација, уочили и отклонили потенцијални проблеми. Радиће се на 
формирању стручних тимова за праћење, на нивоу локалне самоуправе уз сарадњу са НВО, чији 
је први циљ превенција проблема, тј. едукација и подизање нивоа свести грађана. 

• Такође треба предвидети и бољу расподелу буџетских средстава са спортска удружења, 
културно-уметничка друштва и удружења и клубове који окупљају становништво а пре свега 
младе. 

• Економска криза, поремећене вредности у друштву, апатија и равнодушност људи 
доприносе да се све институције културе на територији општине налазе се у веома тешкој 
ситуацији. Традиционалне културне и туристичке манифестације (Вински бал, Лето у Власотинцу, 
Песнички час, Ликовни салон, Дани Христифора Црниловића ) су лоше маркетиншки и медијски 
пропраћене и одржавају се минималним средствима.  

Власотинцу недостаје позоришна и биоскопска сала, а постоји потреба и за летњом 
позорницом за организовање различитих културно-забавних манифестација. Народни Музеј 
последњи пут је реновиран пре 20-так година.  

Упркос технолошким достигнућима, неопходно је радити на враћању читалаца у 
библиотеку, омасовљавању чланства и популаризацији аматеризма и неговању традиционалног 
локалног стваралаштва. Путем разних промоција, презентација и изложби, Културни центар ће 
радити на развијању професионализма у циљу смањења разлика између центара и провинције. 
Културну баштину општине Власотинце, која је у многим сегментима јединствена, у спрези са 
туристичко-еколошким активностима треба искористити и презентовати на најбољи могући 
начин. 

5.5.2. Здравствена заштита 

У области здравствене заштите, највећи недостатак представља застарела опрема и 
објекти који нису на нивоу који захтевају стандарди здравствене заштите. У лошем стању је и 
возни парк, што отежава рад медицинских служби које здравствену засштиту пружају на читавој 
територији општине, од чега само у брдско планинском пределу у 50 села и засеока.   

Решење ће се тражити у децентрализацији, осамостаљивању ДЗ Власотинце, за шта 
постоји економска оправданост. То ће омогућити додатне изворе финансирања здравствене 
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заштите (локална самоуправа, фонд ЗЗ, буџет, продаја услуга, донације, легати...)  и побољшање 
спектра и квалитета услуга. 

 

5.6. Туризам 

 Иако је туризам одувек био једно од развојних опредељење, у општини Власотинце скоро 
да га уопште нема. У Власотинцу не постоји туристичка организација, постојећи смештајни 
капацитети су у лошем стању, а нема ни садржаја који би употпунили туристичку понуду. 
Неопходна је жива маркетиншка активност, промоција природних туристичких и антропогених 
мотива и културних манифестација овог краја.  Све те активности, условљене су обнављањем свих 
видова инфраструктуре, као основе развоја туризма у општини. 

5.7. Економски развој 

• Стварање средине, довољно атрактивне за домаћа и страна привредна улагања, 
представља основни интерес за власотиначку општину. Агроиндустрија (млекаре, кланице и  
пекаре), трговина и транспорт су потпуно приватизовани и представљају виталне делатности 
општинске привреде. Велика предузећа  (Милош Диманић, Подруми, Трикотажа, Беско...) која су у 
прошлости била носилац привредног развоја са великим бројем запослених и 
предимензионисаним капацитетима нису могла да поднесу тренутне услове привређивања па су 
престала са радом, у стечају су или су приватизована . Тешка ситуација настала је губитком 
великог броја радних места и недовољним отварањем нових у малим и средњим предузећима. 

• С обзиром на очекивану али временски неизвесну трансформацију постојећих 
привредних предузећа, будућу оријентацију на мале производне погоне као доминантне и 
уочену тенденцију да се линеарно уз постојеће саобраћајнице спонтано формирају привредни 
комплекси, новим генералним планом Власотинце 2020 планирано је повећање постојеће 
индустријске зоне и површина за привредну делатност. За потенцијалне инвеститоре, Општина 
би обезбедила могућност давања локација (за мала и средња предузећа) под најповољнијим 
условима.  

 Ово ће се постићи изградњом одговарајуће инфраструктуре (посебно у индустријској 
зони и зонама у централном градском језгру), одговарајућим финансијским мерама општине, 
усвајањем позитивних решења из Европе и Србије, промоцијом власотиначке привреде итд.  

• Грађевинарство, као традиционална грана индустрије је замрло. Известан део радног 
становништва општине бави се зидаро-фасадерском делатношћу ван свога места. Но како 
изградња стагнира, и ови људи тешко долазе до посла.  

5.8. Пољопривреда 

• Упркос веома повољним природним потенцијалима (клима, рељеф, незагађеност терена, 
квалитет земљишта...), традицији у пољопривредној производњи као и чињеници да је добар део 
становништва оријентисан ка пољопривреди, пољопривреда у општини Власотинце је и даље 
углавном екстензивна и најчешће традиционална сем појединачних случајева који су тржишно 
опредељени. Ратарство, а пре свега производња раног поврћа карактерстична је за равничарски 
део општине, а велики део пољопривредних површина које се обрађују је у затвореном простору 
(под пластеницима). У брдско-планинском пределу, терен је посебно погодан за плантажни узгој 
јагодичастог воћа. 

• Уситњеност поседа, непостојање прерађивачких капацитета (или нејасна власничка 
структура постојећих), застарела механизација, а пре свега нестабилност на тржишту 
пољопривредних производа и неповољни банкарски кредити, демотивишу и онемогућава ју 
пољопривреднике у интензивирању њихове производње. С обзиром да на територији општине 
готово да више и не функционише принцип задругарства, неопходно је размотрити формирање 
задруга на другим принципима. 
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• Своју шансу, пољопривреда ће тражити у развоју специфичних врста органске 
производње, обнављању виногорја, развоју ситног и крупног сточарства и изградњи малих 
прерађивачких погона.  

Неопходно је и веће залагање стручних служби, бољи контакт са пољопривредницима на 
терену, едукација произвођача и потпуније коришћење подстицајних средстава Министарства од 
стране пољопривредника.  

 5.9. Локална самоуправа 

Главно достигнуће у развоју локалне самоуправе је успостављање боље сарадње са 
Владом Републике Србије и надлежним министарствима. Остварена је и успешна сарадња са 
неколико страних донатора (ЕАР, УСАИД) и организација (ГТЗ,CHF, UNDP). У склопу ових програма, 
реализовани су многобројни пројекти, у укупној вредности од 143.830.349,00 динара. Са радом је 
отпочео и модеран Услужни центар који ће општину отворити грађанима и омогућити брже и 
ефикасније пружање услуга на једном месту. Запослени у општинској управи успешно су  
похађали бројне едукације из области унапређења рада општинске управе.  Сви запосленици 
успешно су прошли информатичку обуку, а успостављен је и заједнички информативни систем.  
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6.  Структура стратешког плана 
У складу са кључним питањима, проблемима и трендовима идентификованим у фази анализе, 

кроз 4 стратешка циља, приоритете и детаљне циљеве на хијерархијски начин дати су правци 
развоја у којима ће се у наредном периоду.  

 

Стратешки циљ 1.  

Побољшање услова за живот и рад становништва 
планским унапређењем и  развојем  

инфраструктуре у општини

Приоритет 1.2. 
Јачање капацитета у 

здравству, 
образовању, култури, 

спорту и туризму 

Приоритет 1.3. 
Отварање могућности 

за развој 
инфраструктуре 
остваривањем 

регионалне 
републичке и 

Приоритет 1.1.  
 

Спровођење Генералног 
плана Власотинце 2020 и 
нацрта Просторног плана 

општине Власотинце 
развијањем и унапређивањем 

инфраструктуре (путеви, 
водовод, канализација, 

електрификација, 

међудржавне сарадње

гасификација)

Детаљни циљ 1.3.3. 
Остваривање сарадње са 
суседним општинама на 
спровођењу орто-фото 

снимања општине Власотинце 
и читавог региона

Детаљни циљ 1.3.2. 
Заједнички наступ са суседним 

општинама код ресорних 
Министарстава у циљу 

реализације реконструкције 
магистралног пута М9 и 

прекатегоризације локалних 
путева у регионалне 

Детаљни циљ 1.3.1. 
Активно учешће у 

спровођењу активности 
Регионалне агенције за развој 

Јужне Србије  и Суседског 
програма 

Акциони план 
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7. Стра

 

тешки циљеви општине Власотинце 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 

Побољшање услова за живот и рад становништва планским унапређењем и  развојем  
инфраструктуре у општини 

Приоритети и детаљн 1.1-1.3) 

 

1.1 Спрово ана Власотинце 2020 и нацрта Просторног плана општине 
Власоти  унапређи уктуре (путеви, водовод, 
канали ција, гасификација) 

 
1.1.1 Изгр укција и уређење постојећих градских саобраћ

градских површина (тргови, паркови, паркинзи), заменом старог коловозног застора 
уз неопх укције водоводне и канализационе мреже 

1.1.2 Активирање алтернативних путних праваца, како би се растеретили главни 
магистрални и регионални правци (изградња заобилазница и реконструкција и 
изградња путева и улица  са асфалтним застором у сеоским МЗ по приоритету) 

1.1.3 Регулација водотокова, изградња нових и реконструкција постојећих мостова на на 
најугроженијим правцима у општини  

1.1.4 Изградња и реконструкција система водоснабдевања у градским и сеоским МЗ у складу 
са Генралним планом водоснабдевања и приоритетима (водозахват, резервоари, 
р кундарна

1.1.5 Ре вођења их вода  
М

1.1.6 елект неопх
д цијом и териториј

1.1.7 Израда детаљних регулациони х инфраструктурних садржаја 
за планирану индустријску зону 

1.1.8 Израда Просторног плана општине Власотинце 
 

1.2 Јачање капацитета у здравству, образовању, култури, спорту и туризму 
1.2.1 Побољшање капацитета и услова рада реконструкцијом постојећих и изградњом 

нових објеката у складу са прописаним стандардима и  потребама општине 
1.2.2 Техничко опремање у складу са с вођење савремених метода, облика и 

начина рада  
1.2.3 Стална едукација кадрова за примену нових технологија, метода, облика и начина 

рада  
1.2.4 Едукација кадрова (писање пројеката, пројектни менаџмент) за сарадњу са владиним 

институцијама, домаћим и међунардодним организацијама и институцијама  на 
обезбеђивању допунских финансијских с едстава 

 

1.3 Отварање могућности за ра
републичке и међудржавне сар

је  
и Суседског програма 

и циљеви (

ђење Генералног пл
нце развијањем и

зација, електрифика

ања нових, реконстр

одне реконстр

вањем инфрастр

ајницa и јавних 

астеретни цевовод,се
шавање проблема од
З 

Унапређење постојеће 
алековода, реконструк

 мрежа) 
 и пречишћавања отпадн

ро-мреже изградњом 
доградњом НН мреже на 

х планова и одговарајући

 у градским и сеоским

одних трафо-станица, 
и општине 

тандардима и у

р

звој инфраструктуре остваривањем регионалне 
адње 

1.3.1 Активно учешће у спровођењу активности Регионалне агенције за развој Јужне Срби
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им општинама код ресорних Министарстава у циљу 
реализације реконструкције магистралног пута М9 и прекатегоризације локалних 
путева у регионалне  

изацији пројекта гасификације региона 
1.3.5 Промовисање улагачких и туристичких потенцијала општине и региона 

1.3.2 Заједнички наступ са суседн

1.3.3 Остваривање сарадње са суседним општинама на спровођењу орто-фото снимања 
општине Власотинце и читавог региона 

1.3.4 Праћење активности и узимање учешћа у реал

1.3.6 Остваривање боље сарадње са суседним општинама у циљу регионалног решавања 
проблема заштите животне средине 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 

 

Остваривање одрживог привредног развоја јачањем локалне економије  

Приоритети и детаљни циљеви (2.1-2.4) 

 

2.1 Ефикаснија, тржишно оријентисана пољопривредна производња 
 

2.1.1 Израда студије развоја пољопривреде и планска расподела буџетских средстава 
намењених развоју пољопривреде 

2.1.2 Едукација свих заинтересованих пољопривредних произвођача за савремен, 
интензиван начин производње у складу са ЕУ стандардима 

2.1.3 Побољшање расног састава стоке, сорти грожђа, воћа и поврћа у циљу 
ревитализације и даљег развоја сточарства
производње 

, виногорја, воћарске и повртарске 

2.1.4 Подстицај развоју нових видова пољопривредне производње (нових грана и 

е пласмана на тржиште 

са у постојећим пољопривредним задругама 

2.2.1 Јачање предузетничке инфраструктуре: оснивање предузетничког центра, 

а запошљавање за потенцијалне домаће и стране инвеститоре 

 микрокредити )  

уз већу сарадњу НСЗ, образовних  установа и 

специфичних видова органске производње) 
2.1.5 Изградња нових и модернизација постојећих производних и прерађивачких  

капацитета 
2.1.6 Повезивање примарне производње и прераде, стварање услова за лакше 

обезбеђивањ
2.1.7 Обнављање задругарства на новим принципима и регулисање имовинско-правних 

одно
 

2.2 Стварање подстицајног предузетничког окружења са акцентом на развој малих и 
средњих предузећа и смањење незапослености  

предузетнишких удружења, ширење и инфраструктурно опремање предузетничке и 
индустријске зоне 

2.2.2 Афирмација подстицајних мера за развој МСП од стране локалне самоуправе и 
Националне службе з
(покретање инцијативе за претварање малих поседа у индустријску зону, примена 
нових закона, прилагођавање општинских аката, програми самозапошљавања и 
новог запошљавања,

2.2.3 Стручно оспособљавање и преквалификација (запослених и незапослених лица) у 
складу са потребама локалне привреде 
предузетника 

 

2.3 Ублажавање негативних ефеката транзиционих процеса у друштвеним предузећима 
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2.3.1 Пружање помоћи у форм љања и проналажењу стратешких 
партнера за покретање процеса производње и пружања услуга 

2.3.2 Покретање иницијатива код надле них органа и Министарстава за преузимање 
 радног 

радника у циљу покретања производног 
процеса 

 

ирању органа управ

ж
предходних обавеза произашлих из пореза и доприноса, личних примања и
стажа запослених 

2.3.3 Промена делатности и преквалификација 

 

 
 
 
 
 

2.4 Развој туризма са ослањањем на природне потенцијале 
2.4.1 Оснивање туристичке организације 

Изградња но2.4.2 вих, реконструкција и унапређење постојећих спортско-рекреативних 
објеката, смештајних капацитета и  културно-историјских споменика 
Категоризација туристичких објеката 2.4.3 и смештајних капацитета у сеоским 
домаћинствима; едукација сеоског становништва као предуслов развоја руралног 
туризма 

2.4.4 Медијска и друга промоција туристичке понуде општине 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

 

Јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, јавних установа и 
предузећа и грађанског друштва 

итети и детаљни циљеви (3.1-3.5) Приор

3.1

штинске управе  

Општинске управе у циљу квалитетнијег пружања услуга грађанима 

одатака  

3.3  комуникације и сарадње између институција, општинских служби, 
привреде, друштвених организација, невладиног сектора и медија 

3.3.1 Формирање стручних, међуресорских тимова који интегришу и прате рад 
институција, општинских служби, друштвених организација, привреде, НВО и медија 

 

 Јачање постојећих капацитета и подизање нивоа и квалитета рада општинске управе 
3.1.1 Усавршавање и проширење Општинског услужно информативног центра 
3.1.2 Модернизација и подизање квалитета рада Месних канцеларија 
3.1.3 Уређење и реконструкција објеката Оп
3.1.4 Техничко осамвремењавање служби Општинске управе и проширење возног парка 

према потребама 
3.1.5 Обука радника 
 

3.2 Већа ефикасност јавних установа и предузећа 
3.2.1 Опремање ЈП и ЈУ адекватном опремом и возилима 
3.2.2 Информатичко повезивање у ЈП и ЈУ, стварање заједничке базе п
3.2.3 Обука запослених у ЈП и ЈУ у складу са њиховим потребама 
3.2.4 Лобирање код ресорних министарстава за решавање проблема наслеђених дугова и 

потраживања у ЈП 
 

 Унапређивање
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3.3.2 Електронско повезивање и израда и коришћење  заједничке базе података ради лакше 
размене података и усклађивања активности 

3.3.3 Обука за припаднике свих сектора у циљу партнерског наступа, лакшег приступања 
развојним фондовима, инвеститорима и потенцијалним партнерима за реализацију 

ограма Декаде Рома 
упа 

3.4.4 Стварање бољих услова за активно и нормално учествовање особа са 
инвалидитетом, жена, м о угрожених група у економском и 
друштвеном животу општине 

3.5 Подстицање активније улоге младих 
3.5
3.5.2 Подршка свих релева ма  за талентоване ученике 

 области пре/доквалификације, запошљавања и 
самозапошљавања  младих, организовање разних видова едукација и подршка  

 

к  младих на селу 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4

пројеката 
 

3.4 Заштита и унапређење положаја угрожених категорија становништва  
3.4.1 Спровођење постојећих и увођење нових облика проширених права заштите за све 

угрожене категорије становништва (помоћ у кући, дневни боравак, прихватилишта, 
саветовалишта, стручна и финансијска помоћ) 
Реализаци3.4.2 ја приоритетних пројеката из детаљних циљева пр

3.4.3 Едукација и подизање свести становништва и ризичних гр

ањинских и социјалн

.1 Активнија улога саветовалишта за младе 
нтних субјеката спровођењу програ

и успешне спортисте 
3.5.3 Реализација програма из

активнијем учешћу младих у локалној самоуправи  
„отворене3.5.4 Активнија улога образовних институција остваривањем принципа 

школе“ и „школе без насиља“ 
т и остана3.5.5 Стварање бољих социјалних и економских  услова за живо

 

 

 

, у циљу вођења дугорочне политике 
маопштине 

4.1 вођење неопходних планских и законских докумената и веће 
ангажовање локалне самоуправе, стручних служби и цивилног сектора на 

4.2 длагања чврстог отпада  
.2.1 Активно учествовање  у  активностима на изградњи регионалне депоније и 

Очување и подизање квалитета животне средине
одрживог управљања природним ресурси

Приоритети и детаљни циљеви (4.1-4.4) 

 

 Израда, усвајање и спро

проблемима везаним за заштиту животне средине 
4.1.1 Изада ЛЕАПа 
4.1.2 Формирање органа за заштиту животне средине при локалној самоуправи 
4.1.3 Строжа контрола спровођења закона из области заштите животне средине 
4.1.4 Едукација и подизање нивоа свести становништва о заштити животне средине кроз 

успостављање боље сарадње са школама и установама,  организовање семинара, 
медијских кампања и осталих видова едукације 

 

 Решавање проблема о
4

рециклажног центра 
4.2.2 Ширење активности на прикупљању чврстог отпада на територији општине 
4.2.3 Санација  и уклањање постојећих дивљих депонија и санација градске депоније 
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ње 

4.3
асине 

ације и студија: загађивачи ваздуха, карта изворишта 

4.4.2 Ефикаснија заштита шумског фонда од неконтролисане сече и интензивирање 
активности на ревитализацији оголелих и еродираних површина 

4.4.3 Заштита изворишта капт онтрола квалитета вода 
4.4.4 Сталан мониторинг воде, ваздуха, земљишта, биљних и животињских врста 

 
 
 

 

 
 

8. Акциони план 

4.2.4 Обезбеђивање услова за тријажу комуналног отпада и безбедно складиште
медицинског отпада 

 

 Заштита слива реке Власине 
4.3.1 Израда студије загађивача реке Вл
4.3.2 Реализација 2. и 3. фазе постр ојења за прераду отпадних вода и покретање 

иницијативе код државних органа и за изградњу регионалног постројења за 
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Власине 
Већа сарадња са суседн4.3.3 им општинама на свим нивоима: органи локалне самоуправе, 
институције,  НВО 

 

4.4 Заштита шумског фонда, ваздуха и изворишта вода 
4.4.1 Израда неопходне документ

вода 

ажом и константна к

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ре
дн

и 
бр

ој

Акција

Проистиче 
из ког 

приоритета/
детаљног 

циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај 
Временск

и оквир 
2006-2010 Ко

 је
 

од
го

во
ра

н? Извори 
финансирања   

(може бити 
више од једног) 

Износ  
(процењена 
вредност) у 

eврима

1 Завршетак изградње секундарне 
водоводне мреже у МЗ 
Конопница

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот и спречавање 
миграције

2006.-2007. Општина, 
руралне МЗ и 
ЈП Дирекција

Општина, МЗ 
Конопница, 
донатори

70.000,00 €

2 Реконструкција биоскопа 1.2.1. Добијање адекватне 
сале за филмске и 
позоришне представе 

Подизање филмске и 
позоришне културе 
грађана 

2006.-2007. Општина 
Културни 
центар 
Власотинце

НИП, Општина 50.000,00 €

3 Иградња летње позорнице на 
обали Власине

1.2.1. Изградња адекватне 
позорнице за летња 
културна дешавања 

Подизање опште културе 
грађана и развој туризма у 
граду 

2006.-2007. Општина 
Културни 
центар 
Власотинце

НИП, Општина 68.000,00 €

4 Изградња нових и 
реконструкција постојећих 
градских улица, асфалтирање и 
пошљунчавање: Иве Лоле 
Рибара, Његошева, 
Д.Стојановића, Металска, 
Устаничка, крак М. Диманић, 
Александра Нагорног, Невитска, 
део Власинске, Први октобар, 
Косовска, Омладинска, Алексе 
Шантића, крак 22. дивизије, 
Милке Диманић, Марка 
Краљевића, Дрварска, Максима 
Горког, 4. јули, Бранка Ћопића, 
Кајмакчаланска, улице у 
Манастиришту, Николе Тесле, 
Војводе Мишића, Мокрањчева, 
Дејанска, М. Величковића, Саве 
Ковачевића, Косте 
Стаменковића, Радничка, Д. 
Пешкића, Ј.Панчића, Мије 
Миленковића, Стевана 
Јаковљевића, Десанке 
Максимовић.

1.1.1. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006.-2010. ЈП Дирекција 
за урбанизам 
и изградњу

Општина,МЗ, 
Влада РС, 
донатори

1.000.000,00 €

5 Активирање (асфалтирање и 
одржавање) локалних 
путева:Стајковце-Конопница-
Батуловце-Власотинце; Доњи 
Дејан-Прогон; Власотинце-Равни 
Дел; Тегошница-Јаковљево-
Горњи Дејан-Доњи Дејан; 
Јастребац-Доња Лопушња-Горња 
Лопушња; Средор-Комарица; 
Доња Ломница-Г.Ломница-Црна 
Бара.

1.1.2. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност 
саобраћаја,смањење 
миграције село-град, 
развој пољопривреде

2006.-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, 
руралне МЗ

Општина,МЗ, 
Влада РС, 
донатори

3.300.000,00 €

38 Реконструкција водозахвата на 
реци Власини и реконструкција и 
проширење капацитета фабрике 
воде према потребама

1.1.4. Довољна количина 
воде и заштита 
квалитета

Стварање услова за бољи 
живот 

2006.-2010. ЈКП "Водовод" Република, 
министарство, 
донатори, 
општина

по фазама

40 Израда пројекта, реконструкција 
и осавремењавање, проширење 
капацитета постројења за 
прераду отпадних вода насеља 
Власотинца

1.1.5.;4.3.2. Прихват целокупне 
количине отпадних 
вода

Заштита животне средине 2006.-2010. ЈКП "Водовод" Министарство, 
донатори, 
општина

421.000,00 прва 
фаза

6 Опремање основних школа 
савременим наставним 
средствима и школским 
намештајем

1.2.2. Школа опремљена 
савременим наставним 
средствима и школским 
намештајем

Подигнут квалитет услова 
рада и наставног процеса

2006.-2010. ОШ "8 
октобар", ОШ 
"Синиша 
Јанић", ОШ 
"Свети Сава", 
ОШ "Доситеј

Министарство 
просвете и 
спорта, Општина 
Власотинце,  
донатори

25.000,00 €

7 Оспособљавање кадрова за 
примену савремених образовних 
технологија

1.2.3. Наставно особље 
оспособљено за 
примену нових облика 
и метода рада

Примена савремених 
метода и облика рада

2006.-2010. ОШ "8 
октобар", ОШ 
"Синиша 
Јанић", ОШ 
"Свети Сава", 
ОШ "Доситеј 

Министарство 
просвете и 
спорта, Општина 
Власотинце,  
донатори

20.000,00 €

8 Активно учешће у свим 
активностима на регионалном 
нивоу које се тичу развоја 
инфраструктуре

1.3.1.;1.3.2.;1.3
.3.;1.3.4.;1.3.5.

Отварање нових 
могућности за развој 
инфраструктуре

Остваривање већег 
квалитета живљења за све 
становнике општине

2006.-2010. Локална 
самоуправа

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општине              
донатори

9 Атарски путеви у МЗ 1.1.2. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност 
саобраћаја,смањење 
миграције село-град, 
развој пољопривреде

2007. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, 
руралне МЗ

НИП 380.000,00 €

 Стратешки циљ I - акциони планови

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ I



10 Изградња дистрибутивног 
система (секундарана мрежа) 
насеља Батуловце

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2007. ЈКП "Водовод" Република, 
донатори, МЗ

60.000,00 €

11 Изградња резервоара "Ровине" 
R2, V=2х500 m3

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Стварање услова за бољи 
живот грађана у вишим 
деловима града

2007. ЈКП "Водовод"  НИП, општина 150.000,00 €

12 Изградња резервоара "Ровине", 
V=100 m3

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Стварање услова за бољи 
живот грађана у вишим 
деловима града

2007. ЈКП "Водовод" Република, 
министарство, 
донатори, 
општина

40.750,00 €

13 Изградња растеретног обилазног 
цевовода насеља Власотинце

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Боља снабдевеност водом 
виших делова града и 
напајање резервоара

2007. ЈКП "Водовод" Донатори, 
министарство, 
општина

80.000,00 €

14 Реконструкција водоводне 
мреже у ул. Конопничка-
Виноградарска

1.1.4. Побољшање 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2007. ЈКП "Водовод" НИП, грађани 18.070,00 €

15 Реконструкција црпних станица у 
канализационој мрежи насеља 
Манастириште

1.1.5. Побољшање у раду Смањење трошкова 
одржавања

2007. ЈКП "Водовод" Донатори, 
општина

100.000,00 €

16 Израда плана детаљне 
регулације за потез ''Ровине''

1.1.7. Легализација 
бесправно изграђених 
објеката и стварање 
услова за 
индивидуалну стамбену 
изградњу 

Побољшање услова 
живота грађана 

2007. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

10.000,00 €

17 Реконструкција подова и олука у 
Гимназији "Стеван Јаковљевић" у 
Власотинцу

1.2.1. Обезбеђено нормално 
функционисање школе

Трајно обезбеђење 
неопходних услова за рад

2007. Гимназија 
"Стеван 
Јаковљевић"

Општина, 
донатори

26.000,00 €

18 Замена кровног покривача на 
објекту "Д. Радост"- ПУ "Милка 
Диманић" 

1.2.1. Решавање проблема 
прокишњавања

Очување здравља деце и 
особља

2007. Општина и ПУ 
"Милка 
Диманић"

Општина и 
донатори

15.000,00 €

19 Надградња и реконструкција ОШ 
"8 Октобар"

1.2.1. Повећан број 
учионица, решен 
проблем кровне 
конструкције, извршена 
замена столарије

Квалитетно побољшани 
услови рада 

2007. Школа "8 
октобар"

Министарство 
просвете и 
спорта

267.624,00 €

20 Замена столарије на објекту 
централне школе "8 октобар" 

1.2.1. Замењена постојећа 
пропала дрвена 
столарија

Значајно побољшање 
општих услова рада у 
школи

2007. Школа "8 
октобар"

Министарство 
просвете и 
спорта, општина 
Власотинце,  
донатори

53.605,00 €

21 Реконструкција котларнице на 
угаљ са топловодном мрежом

1.2.1. Извршена замена 
дотрајалих парних 
котлова и замењен део 
топловодне мреже у 
дворишту школе

Побољшан квалитет и 
континуитет грејања-
обезбеђена сигурност 
рада система грејања

2007. Школа "8 
октобар"

Општина 
Власотинце, 
донатори

50.000,00 €

22 Реконструкција котларнице за 
парно грејање 

1.2.1. Реконструисана 
котларница 

Бољи услови за рад, 
безбедност ученика и 
радника, уштеда енергије 

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

52.292,00 €

23 Санација кровног покривача 
плафонске термоизолације и 
одводних одлучних цеви на 
објекту матичне школе 

1.2.1. Реконструисан кров  Бољи услови за рад, 
елиминисање могућности 
прокишњавања школске 
зграде, безбедност 
ученика и радника, уштеда 

ј

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

15.440,00 €

24 Реконструкција подова 1.2.1. Реконстуисани подови Бољи услови за извођење 
наставе, безбедност 
ученика и спречавање 
даљег руинирања 

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

21.610,00 €

25 Замена столарије на објекту 
матичне школе 

1.2.1. Замењена дотрајала 
дрвена столарија 

Бољи услови за извођење 
наставе, уштеда енергије

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

63.560,00 €

26 Изградња одводних канала за 
атмосферску воду и 
реконструкција ограде школског 
дворишта 

1.2.1. Регулисан одвод 
атмосферских вода и 
реконструисана ограда

Спречавање дотока 
кишнице у објекат школе 
(котларнице), безбедност 
ученика 

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

2.560,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ I



27 Изгреадња септичке јаме у 
издвојеном одељењу у Јастрепцу 

1.2.1. Изграђена септичка 
јама у Јастрепцу

Заштита здравља ученика 2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

3.650,00 €

28 Реконструкција унутрашњег 
осветљења 

1.2.1. Реконструисано 
унутрашње осветљење 

Бољи услови за извођење 
наставе, заштита вида код 
ученика, уштеда енергије

2007. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

10.943,00 €

29 Опремање лабораторије ДЗ 
Власотинце

1.2.2. Квалитетнија дијагноза Здравија популација и 
смањење морталитета 
становништва

2007. Локална 
самоуправа

Локална 
самоуправа, 
буџет РС, 
донатори

50.000,00 €

30 Набавка комби возила за превоз 
деце (до 20-оро деце) за ПУ 
"Милка Диманић"

1.2.2. Реализација постојећих 
и увођење нових 
облика рада са децом

Стварање бољих услова за 
реализацију васпитно-
образовног рада

2007. Општина и ПУ 
"Милка 
Диманић"

Општина, 
донатори

15.000,00 €

31 Израда плана детаљне 
регулације за потез ''Шишавачке 
ливаде'' 

 1.1.7. Легализација 
бесправно изграђених 
објеката и стварање 
услова за 
индивидуалну стамбену 
изградњу 

Побољшање услова 
живота грађана и 
растерећење саобраћаја у 
граду решавањем јужне 
градске обилазнице 

2007.-2008. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

15.000,00 €

32 Израда плана детаљне 
регулације за потез ''Старо 
Гробље'' и за потез према западу 
изнад школског центра и 
болнице у Власотинцу 

1.1.7. Легализација 
бесправно изграђених 
објеката и стварање 
услова за 
индивидуалну стамбену 
изградњу 

Побољшање услова 
живота грађана и 
растерећење саобраћаја у 
граду решавањем јужне 
градске обилазнице 

2007.-2008. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

15.000,00 €

33 Изградња здравствене 
амбуланте Стајковце

1.2.1. Бољи приступ 
здравственој заштити

Здравија популација 2007.-2008. Локална 
самоуправа

Локална 
самоуправа, 
буџет РС, 
донатори

40.000,00 €

34 Уређење вртића "Пчелица" у 
Стајковцу у складу са 
прописаним стандардима

1.2.1. Функционалнији 
простор

Боља организација и 
услови рада

2007.-2008. Општина и ПУ 
"Милка 
Диманић"

Општина, 
донатори

35 Замена столарије на великој 
згради Техничке школе у 
Власотинцу

1.2.1. Побољшање услова за 
рад, уштеда у грејању, 
уштеде у одржавању

Финансијско растерећење, 
побољшани услови за рад, 
безбедност

2007.-2008. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

72.000,00 €

36 Израда канализације на потезу 
"Старо гробље", Шишавачке 
ливаде и Јосип Панчић и 
водоводне мреже у ул. Јована 
Цвијића, Косовска, Први октобар, 
Стари Вујадин, М. Горки, Б 
ћопића, Б. Одред, Лењинова, Д. 
Пешкића, Милке Диманић и 
Николе Тесле-ромска махала

1.1.5. Решавање проблема 
отпадних вода у 
градским  МЗ

Стварање бољих услова за 
живот,  заштита животне 
средине

2007.-2009. Општина, МЗ, 
ЈП Дирекција 
за урбанизам 
и изградњу

Општина, МЗ, ЈП 
Дирекција, 
донатори

30.000,00 по 
инвестицији

37 Замена дотрајалих водоводних 
инсталација у улицама са 
најстаријом водоводном мрежом 
у Власотинцу

1.1.4. Очување квалитета 
воде за пиће

Заштита здравља 
корисника

2007.-2010. ЈКП "Водовод" Донатори, 
општина, 
република

од 18/м до  25/м 
зависно од 

пречника

39 Израда пројектне документације 
(студије за прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода у 
руралним срединама) и 
изградња канализационе мреже 
у МЗ Бољаре, Стајковце, 
Батуловце, Конопница, Гложане, 
Прилепац, Ладовица, Орашје, 
Кукавица

1.1.5. Решавање проблема 
отпадних вода у густо 
насељеним сеоским МЗ

Стварање бољих услова за 
живот,  спречавање 
миграције, заштита 
животне средине

2007.-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, МЗ

Општина,ЈП 
Дирекција, Влада 
РС,МЗ, донатори

320.000,00 по 
свакој МЗ

41 Израда плана детаљне 
регулације за део проширене 
индустријске зоне са обадве 
стране пута Власотинце-
Грделица до Орашачке долине 

1.1.7. Услови за развој малих 
и средњих предузећа

Развој привреде и осталих 
делатности и повећање 
запошљености радног 
становништва 

2007.-2010. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

15.000,00 €

42 Замена грејања са лож уља на 
мазут у ТШ

1.2.1. Уштеда енергије, 
еколошки оправдано

Финансијско растерећење 2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

43 Реконструкција фискултурне 
сале Техничке школе

1.2.1. Растерећена настава, 
здрав психо-физички 
развој деце

Трајно обезбеђење 
неопходних услова за рад

2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, НИП 17.300,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ I



44 Увођење воде у учионице мале 
зграде Техничке школе

1.2.1. Бољи услови за рад Обезбеђење хигијенских 
услова, боља здравствена 
заштита

2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

3.300,00 €

45 Етажна електрификација у 
великој згради Техничке школе

1.2.1. Бољи услови за рад, 
уштеда енергије

Квалитетније осветљење, 
већа уштеда енергије

2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

9.600,00 €

46 Надградња канцеларијског дела 
зграде ТШ

1.2.1. Квалитетнији услови за 
рад

Трајно обезбеђење 
простора за примену 
савремених наставних 
средстава

2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

36.000,00 €

48 Опремање возног парка ДЗ 
Власотинце

1.2.2. Адекватан транспорт 
пацијената

Смањење морталитета 
становништва

2007.-2010. Локална 
самоуправа

Локална 
самоуправа, 
буџет РС, 
донатори

100.000,00 €

49 Опремање кабинета и 
радионица у ТШ

1.2.2. Примена савремених 
метода рада, стручна 
обученост

Модернизација наставног 
процеса, 

2007.-2010. Техничка 
школа, 
Општина

Општина, 
донатори, 
министарство

7.000,00 €

50 Набавка потребне опреме за 
Културни Центар Власотинце 
(народних ношњи, клавиноле, 
компјутерске опреме...) 

1.2.2. Стварање услова за 
функционисање 
фолклорног ансамбла, 
музичког 
прогрма,побољшање 
услова рада.                         
КЦВ

Боља реализација 
програма

2007.-2010. Општина           
КЦВ

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

12.000,00 €

51 Опремање објекта ПУ "Милка 
Диманић"-"Колибри" дечијим 
намештајем и квалитетним 
дечијим справама

1.2.2. Бољи услови за смештај 
и игру деце

Дугорочно решење 
смештаја деце и правилан 
утицај на физички, 
психички и емоционални 
развој деце

2007.-2010. Општина и ПУ 
"Милка 
Диманић"

Општина, 
донатори

10.000,00 €

52 Реконструкција пута М9 у дужини 
од 6км 

1.3.2. Омогућавање 
нормалног саобраћаја

Безбеднији саобраћај 2007.-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу

Министарство за 
капиталне 
инвестиције

1.000.000,00 €

53 Изградња паркинг простора у 
улици Николе Тесле поред 
Власине

1.1.1. Растерећење улица у 
центру града и боља 
регулација саобраћаја

Стварање услова за 
формирање пешачке зоне 
у Немањиној улици 

2008. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу

Општина, 
донатори

100.000,00 €

54 Изградња дистрибутивног 
система (секундарана мрежа) 
насеља Прилепац и Гложане

1.1.4. Решавање проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2008. ЈКП "Водовод" Република, 
министарство, 
донатори, МЗ

151.330,00 €

55 Реконструкција водоводне 
мреже у ул. М.Милен.-Б. Одред

1.1.4. Побољшање 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2008. ЈКП "Водовод" Донатори, 
општина, 
република

11.300,00 €

56 Изградња фискултурне сале 1.2.1. Изграђена фискултурна 
сала 

Бољи услови за извођење 
наставе физичког 
васпитања, спречавање 
физичких деформитета 
код ученика, развијање 
здравих стилова живота 
код ученика, 
обезбеђивање адекватног 
простора за остале 
активности 

2008. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

МПС, Општина 
Власотинце, 
донатори...

421.687,00 €

57 Инсталација централног грејања 
са котларницом у издвојеним 
одељењима у Орашју и 
Ладовици

1.2.1. Изграђено парно 
грејање  

Бољи услови за извођење 
наставе, уштеда енергије 

2008. Школа 
''С.Јанић'' 
директор 
школе 

Општина 
Власотинце, 
донатори...

6.000,00 €

58 Адаптација Галерије КЦ на кеју 
(Дворане КЦВ)

1.2.1. Добијање адекватног 
простора за 
разнородна културно-
уметничка дешавања 

Развијање културе и 
уметничко образовање 
грађана 

2008. Општина           
КЦВ

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

30.000,00 €

59 Опремање рендген кабинета ДЗ 
Власотинце

1.2.2. Квалитетнија дијагноза Здравија популација и 
смањење морталитета 
становништва

2008. Локална 
самоуправа

Локална 
самоуправа, 
буџет РС, 
донатори

250.000,00 €

60 Изградња мостова у МЗ 
Конопница, Свође, Батуловце и 
Средор

1.1.3. Омогућавање 
нормалног саобраћаја

Побољшање услова 
живота на селу, безбедан 
саобраћај

2008.-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, МЗ

Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, МЗ, 
Влада Србије, 
донатори

2.000.000,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ I



61 Изградња саобраћајнице око 
Власотинца, са мостом преко 
Власине, северна варијанта 

1.1.2.;1.1.3. Одвијање теретног 
саобраћаја ван града

Стварање бољих и 
еколошки повољнијих 
услова у центру града

2008-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу

Општина,ЈП 
Дирекција, 
донатори

3.500.000,00 €

62 Изградња нових трафо станица 
T10/0,4 кВ "Јосиф Панчић", 
"Крушевица 3"

1.1.6. Решавање проблема 
пада напона, 
безбедност и 
стабилност напајања, 
бољи проток енергије у 
индустријској зони 

Побољшање услова 
живота грађана

2009. ЕДВ ЕДВ 37.000,00 €

63 Изградња и реконструкција НН 
мреже у Власотинцу (Ул. Ћуре 
Ђаковића, Змај Јовина, 
Партизанска, 29. Новембра, 
Војводе Мишића, Немањина, 
Душанова) и МЗ (Свође, 
Црнатово, Липовица, Ђорђине, 
Крушевица, Борин Дол, Доњи 
Дејан, Црнатово, Манастириште)

1.1.6. Решавање проблема 
пада напона, 
безбедност и 
стабилност напајања, 
бољи проток енергије у 
индустријској зони 

Побољшање услова 
живота грађана

2009. ЕДВ ЕДВ, донатори, 
грађани

100.000,00 €

64 Изградња нових 10кВ 
далековода (Орашје, Јездине, 
Крушевица 3) и 10кВ каблова 
(Колектор, М.Миленковића, 
Индустријска 1, Екос, В. 
Влаховић, Ј.Панчић)

1.1.6. Решавање проблема 
пада напона, 
безбедност и 
стабилност напајања, 
бољи проток енергије у 
индустријској зони 

Побољшање услова 
живота грађана

2009. ЕДВ ЕДВ, донатори, 
грађани

170.000,00 €

65 Израда урбанистичких пројеката 
дела старе чаршије омеђен 
улицом Немањина до моста, 
улицом Димитрије Стојановића 
до Млина и реком Власином

1.1.7. Сређивање централне 
пословно стамбене 
зоне у духу старе 
амбијеталне средине 

Развој трговине, занатства 
и туризма и повећање 
запошљавања радног 
становништва 

2009. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

10.000,00 €

66 Оснивање тима за праћење 
израде просторног плана 
општине Власотинце

1.1.8. Формиран тим 
стручњака

Боље организован рад и 
повезаност са сродним 
службама

2009. Општина 
Власотинце 

Општина

67 Израда просторног плана 
општине Власотинце

1.1.8. Урбанизација простора 
општине Власотинце

Привредно-економско 
туристички и 
инфраструктурни развој 
општине

2009. Општина Општина, 
министарство, 
донације,

10.000,00 €

68 Изградња вишенаменског 
објекта у дворишту објекта 
"Колибри"-ПУ "Милка 
Диманић"(припремни 
предшколски програм, 
централна кухиња, МЗ Росуља) 

1.2.1. Побољшање 
организације и услова 
рада у складу са 
потребом установе и 
МЗ Росуља

Растерећење објекта 
"Колибри", боља 
производња и 
дистрибуција хране, 
смештај садржаја МЗ 
Росуља

2009. Општина, ПУ 
"Милка 
Диманић", МЗ 
Росуља

Општина и 
донатори

100.000,00 €

69 Адаптација бараке Културног 
центра Власотинца и стварању 
услова за исеље фондације 
Христифор Црниловић

1.2.1. Добијање адекватног 
простора за рад 
Одељења за 
информативну 
делатност

Квалитетни је 
информисање грађана 

2009. Општина          
КЦВ

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

20.000,00 €

70 Регулација речних токова: 
Власине, Љуберађе, Скрапешке 
реке, Шишавице, Ломничког 
потока

1.1.3. Спречавање изливања 
реке, плављења 
домаћинстава, 
урушавање путева

Спречавање поплава и 
ерозије обрадивих 
површина. Стварање 
услова за наводњавање

2009.-2010. Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, МЗ

Општина, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, МЗ, 
Влада Србије, 
донатори

1.000.000,00 €

71 Реконструкција дистрибутивног 
система насеља Стајковце

1.1.4. Трајно решавање 
проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2009.-2010. ЈКП "Водовод" Република, 
донатори, МЗ

200.000,00 €

72 Асфалтирање вашарског платоа 1.1.1. Побољшање хигијене Побољшање хигијене 2010. ЈКП 
"Комуналац"

ЈКП "Комуналац", 
општина, 
донатори

48.000,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ I
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1 Оснивање локалног савета за 
запошљавање

2.2.2. Лакше праћење акција 
НСЗ, организовање 
локалних акција-јавни 
радови и сл.

Смањење броја 
незапослених

2006. НСЗ Локална 
самоуправа, НСЗ

2 Израда студије развоја 
пољопривреде  

2.1.1. Веће, боље и свесније 
улагање у 
пољопривреду као и 
боље искоришћавање 
природних 
потенцијала.

Боље и организованије 
трошење буџетских 
средстава намењених 
пољопри.,повећање 
произ. као и стварање 
климе за потенцијалне 
стране и домаће улагаче у 
пољопривреду

2006.-2007. Општина и МЗ Општина, НВО, 
Донатори као и 
Министарство 
пољоппривреде

10.000,00 €

3 Интензивирање развоја 
сточарства кроз набавку 
основног стада приплодних 
јуница од 300 грла.

2.1.3.; 2.1.5.; 2.1.6. Повећање производње 
млека и млечних 
производа на подручју 
општине.

Побољшање расног 
састава као и формирање 
нофих удружења 
одгајивача говеда.

2006.-2007. Месне заједнице и 
стручна служба СО-
е

Министраство 
пољопривреде,до
натори и општина.

600.000,00 €

4 Завршетак изградње Сточне 
пијаце у Власотинцу

2.1.6.;2.2.1. Решавање проблема 
сточне пијаце

Стварање здравих услова 
за промет стоке

2006.-2007. Општина,  ЈП 
Дирекција

Општина,  
донатори

70.000,00 €

5 Уређење спортских терена за 
мале спортове у Власотинцу

2.4.2. Терени за мале 
спортове приведени 
намени

Стварање услова за развој 
рекреативног туризма, 
спорта и физичке културе

2006.-2007. Општина 
Власотинце

НИП, Општина 45.000,00 €

6 Предлог-план и израда пројекта 
заштите амбијенталних 
градитељских целина у 
Власотинцу 

2.4.2. Виши ниво свести о 
градитељском изгледу 
старог Власотинца 

Очување градитељског 
наслеђа и развој туризма

2006.-2007. Општина  МЗ 
Власотинца,  ЈП и 
ЈУ Завод за заштиту 
споменика 

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

20.000,00 €

7 Изградња дечијег парка и 
игралишта у Орашју

2.4.2.;3.5.5. Стварање услова за 
развој рекреативног 
туризма, спорта и 
физичке културе

Развој спортског и 
рекреативног туризма, 
бољи услови за живот 
младих на селу

2006.-2007. Општина 
Власотинце, МЗ 
Орашје

НИП, Општина, МЗ 19.600,00 €

8 Пирамидално развијање 
сточарства набавком 100 
квалитетних грла приплодних 
оваца и коза

2.1.3.; 2.1.5.; 2.1.6. Удруживање већег 
броја 
пољопривредника који 
се баве сточарством, 
размена искустава

Упошљавање сеоског 
становништва и 
заустављање миграције уз 
повећање дохотка 
пољопривредника

2006.-2008. Општина, одељење 
за пољопривреду

Општина 
Власотинце и 
невладине 
организације

35.000,00 €

9 Организовање обуке-едукације 
становништва, првенствено 
млађег у циљу развоја села и 
целе општине  (органска 
производња, сертификација, 
савремени начини 
производње...) .

 2.1.2. Већа информисаност 
кадрова и 
становништва о новим 
захтевима тржишта као 
и планско усмерење и 
избор потенцијалних 
произвођача- робе и 
услуга.

Већи, бољи и бржи развј 
села и целе општине са 
савременијим начином 
производње.

2006.-2010. МЗ.-Општина са 
својим кадровима 
уз ангажовање 
стручњака са 
факултета.

МЗ.Општина, НВО 
као и донатори.

100.000,00 €

10 Стручно оспособљавање и 
преквалификација незапослених 
лица за познате и непознате 
послодавце (600 лица до 2010)

2.2.3.;2.3.3.;3.5.3. Организовање обука за 
познате послодавце у 
складу с потребама и 
обука и 
преквалификација 

Лакше налажење посла, 
смањење броја 
незапослених

2006.-2010. НЗС НЗС, донатори 80,00/месечн
о по једном 
лицу

11 Вински бал 2.4.4. Добијање квалитетне 
туристичке, привредне 
и културне 
манифестације

Развој културе, туризма и 
виноградарства 

2006.-2010. Општина           КЦВ Општина, ресорна 
Министарства РС 
донатори 

80.000,00 €

12 Лето у Власотинцу ЛУВЛ 2.4.4. Добијање квалитетног 
програма културног 
лета 

Развој просвете и културе 2006.-2010. Општина           КЦВ Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

20.000,00 €

13 Подршка организовању 
традиционалних културних 
манифестација (Песнички час 
Учитељству у част, Чика кицин 
етно круг , Ликовна колонија 

2.4.4. Одржавање постојећег 
квалитета ових 
значајних културно-
просветних 
манифестација 

Развој просвете и културе 2006.-2010. КЦВ                   
Основне школе

Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

15.000,00 €

14 Штампање маркентишко 
пропагандних и туристичких 
садржаја 

2.4.4. Презентовање 
културно-историјског 
наслеђа и природних 
лепота 

Развој туризма 2006.-2010. Општина          КЦВ Општина              
донатори 

10.000,00 €

Стратешки циљ II - акциони планови

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ II



15 Издавање Власотиначког 
зборника 

2.4.4. Штампање научно-
стручних радова 

Проучавање друштвених, 
природних, медицинских и 
др. грана подручје 
Власотинца 

2006.-2010. Општина           КЦВ Ресорна 
Министарства 
Владе РС               
Општина              
донатори 

5.000,00 €

16 Оснивање фонда за развој 
пољопривреде општине 
Власотинце и планска расподела 
буџетских средстава намењених 
развоју пољопривреде

2.1.1. Креирање услова који 
ће омогућити 
уравнотежени развој 
руралних и урбаних 
крајева и њихов већи 
допринос развоју 
регионалне привреде

Обнова и изградња 
инфраструктурних 
елемената у местима 
слабије развијеним и 
формирање нових 
предузећа, фарми и радњи 
у руралним областима

2007. Општина 
Власотинце

Општина 
Власотинце

17 Завршетак изградње спортске 
хале

2.4.2. Функционална 
спортска хала

Обогаћивање туристичке 
понуде, стварање услова 
за развој спорта и физичке 
културе

2007. Општина 
Власотинце

НИП, Општина 400.000,00 €

18 Израда сувенира Власотинца 2.4.4. Добијање 
препознатљивог 
симбола града 

Допринос представљања 
Власотинца у 
иносрединама 

2007. Општина          КЦВ Општина              
донатори 

20.000,00 €

19 Ревитализовати и 
модернизовати воћарско 
виноградарску производњу 
(подизањем нових засада и 
обнављањем старих) у 10 Месних 
заједница.

2.1.3.; 2.1 4. Повећање воћарско -
виноградрске произв.у 
МЗ:Црна 
Бара,Крушевица,Црнат
ово,Д.Ломница,Шишава
,Орашје,Ладовица,Дади
нце,Липовица,Доброви
ш.

Заустављање 
демографског пражњења 
на селу.

2007. - 2008. Месне заједнице и 
стручна служба СО-
е

Министраство 
пољопривреде,до
натори и општина.

100.000,00 €

20 Изградња прерађивачких 
капацитета (мини хладњача, 
сушара и линија за прераду 
поврћа)  и то: Власотинце,Свође 
и Стајковце

2.1.3. Повећање обима  
производње 

Квалитетнији процес 
производње боља 
снабдевеност потрошача.

2007. - 2010. Месне заједнице и 
стручна служба СО-
е

Донатори и 
заинтересовани 
произвођачи.

300.000,00 €

21 Програм прераде 
печурака,лековитог биља и 
пољопривредних производа на 
депопулационом,брдско 
планинском подручју у 
Јаковљеву,Златићеву,Добровиш
у и Горњем Дејану.

2.1.3. Здрава храна на 
традиционалан начин 
са могућношћу 
добијање бренда.

Заустављање 
демографског пражњења 
на селу и стварање услова 
за бављењем приватног 
бизниса.

2007. -2010. Месна заједница и 
стручна служба 
СО.е

Донатори и 
заинтересовани 
произвођачи.

50.000,00 €

22 Оснивање и градња берзе 
пољопривредних производа 

2.1.6.;2.2.1. Стварање услова за 
већи обим продаје 
пољопривредних 
производа

Повећање стандарда 
живота

2007.-2008. Општина, МЗ,ЗЗ Општина, МЗ, ЗЗ, 
донатори

140.000,00 €

23 Пресељење мале зелене пијаце 
на локацију у склопу ТЦ 
"Власина"

2.1.6.;2.2.1.;1.1.2. Ослобађање 
магистралног пута  М9

Бољи, хигијенскији услови, 
безбеднији саобраћај

2007.-2008. Општина,  ЈП 
Дирекција

Општина,  
донатори

50.000,00 €

24 Уређење инфраструктуре, 
водовод, канализација, 
електрична мрежа и 
саобраћајница у индустријској 
зони-Југозапад - I фаза

2.2.1. Услови за развој малих 
и средњих предузећа а 
и за потенцијалне 
инвестиционе 
програме страних 
инвеститора 

Развој привреде и осталих 
делатности и повећање 
запошљености радног 
становништва 

2007.-2008. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

150.000,00 €

25 Уређење инфраструктуре, 
водовод, канализација, 
електрична мрежа и 
саобраћајница у индустријској 
зони-зона сервиса

2.2.1. Услови за развој малих 
и средњих предузећа а 
и за потенцијалне 
инвестиционе 
програме страних 
инвеститора 

Развој привреде и осталих 
делатности и повећање 
запошљености радног 
становништва 

2007.-2008. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

200.000,00 €

26 Оснивање "Клуба за активно 
тражење посла"'

2.2.2.;2.3.2.;3.5.3. Подизање мотивације 
за активно тражење 
посла, едукација 
незапослених, 
подизање 
самопоуздања, размена 
искустава

Усвајање вештина за 
активно тражење посла, 
смањење броја 
незапослених

2007.-2008. НСЗ НЗС, донатори

27 Формирање нових удружења и 
задруга (удружење одгајивача 
сименталске расе, удружење 
повртара)

2.1.3.; 2.1.7; 2.2.2. Бржи бољи развој 
пољопривреде

Враћање поверења код 
пољ. произвођача за 
оснивање нових-разних 
удружења и задруга 
пољопривредних 
произвођача.

2007.-2010. Општина и МЗ. Општина, НВО, 
Донатори и 
страни улагачи 
као и Министар. 
пољоппривреде.

28 Подстицај и унапређење 
специфичних видова органске 
производње- производња 
здраве хране.

2.1.4. Стварање- бренда ( 
нпр. Вино, пиротско 
јагње, качкаваљ,...) као 
и повећање зарада на 
ниво целе општине.

Повећање обима 
пољопр.производње- 
здраве хране као и већи 
извоз.

2007.-2010. МЗ.-Општина Општина, НВО и 
донатори.

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ II



29 Израда пројекта система за 
наводњавање од Власотинца до 
Јужне Мораве

2.1.1. Свеобухватна 
реорганизација 
система за 
наводњавање

Унапређење ефикасније 
поњопривредне 
производње и боље 
искоришћавање усева

2008. Дирекција за 
изградњу, 
Општина

Општина 
Власотинце, 
МПШВ и 
невладине 
организације

10.000,00 €

30 Успостављање општинског 
центра за цертификацију, 
увођење ЕУ стандарда и 
брендирање

2.1.2. Урађена студија за 
промоцију локалног 
или регионалног 
бренда, формиран 
ефикасан систем 
контроле производње

15 предузећа увело 
међународне стандарде 
квалитета, повећања 
извоза и дохотка у 
пољопривреди

2008. Општина, одељење 
за пољопривреду и 
Завод за 
пољопривреду

Општина 
Власотинце, 
МПШВ и 
невладине 
организације

31 Оснивање локалног 
Предузетничког центра

2.2.1.;2.2.2. Пружање подршке 
незапосленима и 
предузетницима, 
пружање информација 
о могућностима 
запошљавања  

Смањење броја 
незапослених, помоћ 
развоју МСП

2008. НСЗ, локална 
самоуправа

НСЗ, донатори

32 Оснивање Туристичке 
организације Власотинце

2.4.1. Постојање 
организације које ће се 
бавити планским 
развојем туризма у 
општини

Власотинце, општина са 
развијеним туризмом

2008. Локална 
самоуправа

Општина 
Власотинце

33 Реконструкција крова Турске 
куле и адаптација 

2.4.2. Заштита од 
прокишњавања и поља 
искоришћеност 
изложбеног и радног 
простора 

Упознавање грађана са 
национално-уметничким 
наслеђем кроз поставку 
Старе српске графике и 
развоја туризма

2008. Општина Завод за 
заштиту споменика 
Ниш  КЦВ

Министарство 
културе Општина 

25.000,00 €

34 Изградња брвнаре-ловачког 
дома на Белом Камену

2.4.2. Подршка развоју 
ловног туризма

Обогаћивање туристичке 
понуде

2008. Ловачко 
удружење, локална 
смоуправа

Ловачко 
удружење, 
локална 
смоуправа, 
донатори

20.000,00 €

35 Уређење главно градског парка 
са плажом и купалиштем на 
Власини  

2.4.2. 1.1.1. Рекреација и забава у 
природи за децу и 
одрасле

Обогаћивање туристичке 
понуде

2008. Општина 
Власотинце, 
Дирекција за 
изградњу

Општина, 
донатори

375.000,00 €

36 Изградња преводнице на реци 
Власини

2.4.2. Подршка развоју 
риболовног и 
рекреативног туризма 
туризма

Обогаћивање туристичке 
понуде

2008. Општина 
Власотинце

Општина, 
донатори

30.000,00 €

37 Формирање конзорцијума 
заинтересованих 
пољ.предузећа,зем.задруга и 
приватника за доношење 
дугорочног Програма развоја 
агрокомплекса на територији 
општине Власотинце.

2.1.3. , 2.3.1. 2.3.3. Пружање правих 
информација о 
проблемима у 
агрокомплексу

Олакшавање 
произвођачима хране да 
брже дођу до купца.

2008. - 2010. Стручна служба СО-
е 

Министраство 
пољопривреде,до
натори и општина.

38 Уређење инфраструктуре, 
водовода, канализација, 
електрична мрежа и 
саобраћајница у индустријској 
зони-Југозапад - II фаза 

2.2.1. Услови за развој малих 
и средњих предузећа а 
и за потенцијалне 
инвестиционе 
програме страних 
инвеститора 

Развој привреде и осталих 
делатности и повећање 
запошљености радног 
становништва 

2008.-2009. Општина 
Власотинце 

Донације и 
општина 
Власотинце 

150.000,00 €

39 Израда студије развоја туризма 
уз ослањање на природне 
потенцијале и принципе 
одрживог туризма

2.4. Планска улагања у 
развој туризма, боље 
коришћење 
туристичких 
потенцијала, смањење 
незапослености

Власотинце, општина са 
развијеним туризмом

2008.-2010. МЗ.-Општина са 
својим кадровима

Општина, Мин. 
трговин. и 
туриз.,НВО и 
донатори

5.000,00 €

40 Категоризација смештаја и 
организовање обуке за 
становништво о принципима и 
значају екотуризма и сеоског 
туризма

2.4.3. Стварање основе за 
развој сеоског и 
екотуризма

Развијен сеоски туризам 2008-2010. Локална 
самоуправа, 
надлежна 
министарства, НВО, 
грађани

Локална 
самоуправа, 
Туристичка 
организација

10.000,00 €

41 Подршка развоју руралног 
туризма кроз формирање 3 
пилот област-етно села са 
уређеним домаћинствима 
(изградња и адаптација 
смештајних капацитета и 
пратећих садржаја у одабраним 
областима)

2.4.2.;2.4.3. Обогаћивање 
туристичке понуде 
активирањем 
постојећих капацитета, 
упошљавање локалног 
становништва

Упошљавање сеоског 
становништва и 
заустављање миграције

2009-2010. Општина 
Власотинце

Општина 
Власотинце и 
невладине 
организације

100.000,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ II



Ре
дн

и 
бр

ој

Акција

Проистиче из 
ког 

приоритета/дет
аљног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај 
Временск

и оквир 
2006-2010 Ко

 је
 

од
го

во
ра

н? Извори 
финансирања    

(може бити 
више од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 

еврима

1 Организовање обука за 
руководиоце и запослене у 
Општинској управи 
(информационе технологије, 
општа комуникација, 
организационо управљање) и 
примена стечених знања

3.1.5. Обучено и ефикасно 
руководство и особље. 
Увођење 
информационих 
технологија у рад ОУ. 
Боља координација у 
раду ОУ

Повећање капацитета и 
ефикаљснији рад ОУ

2006.-2008. Општинско 
Веће, начелник 
ОУ

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори

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

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

Смањење броја 
незапослених, економска 
стабилност 

2006.-2010. НСЗ Министарство, 
НСЗ

3 Разматрање потреба и проблема 
бриге о старима, 
идентификовање проблема и 
пружање помоћи у кући-
"Старимо с осмехом"

3.4.1.;3.4.3. Већа информисаност 
грађана о 
могућностима 
коришћења 
ванинституционалних 
облика социјалне 
заштите

Развијање стратегије и 
јачање локалне заједнице 
кроз увођење нових 
облика заштите

2007. Центар за 
социјални рад 
општине 
Власотинце

Општина, 
донатори 

26.000,00 €

4 Едукација и смањење ризика од 
трафикинга код ромске, сеоске и 
остале популације 

3.4.3. Информисаност и 
ангажовање локалне 
самоуправе 

Смањен број жртава 
трговине људима

2007. С.О.С за жене и 
децу жртве 
насиља и 
саветовалиште

Донатор и 
Општина 
Власотинце 

12.000,00 €

5 Психо социјална подршка и 
подстицање самосталности и 
интеграција жена и младих у 
Власотинцу

3.4.3.;3.5. Подићи ниво свести 
младих, жена 
(образовање, развој, 
хобија и бављење 
спортом

Допринос економској 
стабилности

2007. С.О.С за жене и 
децу жртве 
насиља и 
саветовалиште

Донатор и 
Општина 
Власотинце 

19.500,00 €

6 Набавка 10 компјутера и 
уређење месних канцеларија

3.1.2.;3.1.3. Боља организација 
рада месних 
канцеларија

Подизање квалитета 
пружања услуга

2007.-2008. Начелник ОУ, 
шеф одељења, 
менаџер 
пројекта

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори, Влада 
РС

20.000,00 €

7 Завршетак грађевинских радова 
на 4.спрату Општине и набавка 
намештаја и опреме 

3.1.3. Боља организација 
рада ОУ

Ефикасније и квалитетније 
пружање услуга грађанима

2007.-2008. Начелник ОУ, 
шеф одељења, 
менаџер 
пројекта

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори

150.000,00 €

8 Реконструкција санитарних 
чворова и сале СО Власотинце 

3.1.3. Бољи услови  рада СО Бољи услови  рада СО 2007.-2008. Локална 
самоуправа

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори, Влада 
РС

25.000,00 €

9 Адаптација и уређење архиве ОУ 3.1.3. Решавање проблема 
простора архиве и 
архивске грађе

Квалитетније одлагање и 
чување архивске грађе

2007.-2008. Начелник ОУ, 
шефови 
одељења, шеф 
писарнице 

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори

10.000,00 €

10 Уређење приступних стаза на 
градском гробљу

3.2. Побољшање услова за 
прилаз гробним 
парцелама

Побољшање хигијене и 
пружање услуга грађанима

2007.-2008. ЈКП 
"Комуналац"

Општина, МЗ, 
донатори

85.000,00 €

11 Куповина погребног возила 3.2.1. Пружање услуга 
грађанима

Економски ефекти 2007.-2008. ЈКП 
"Комуналац"

Општина, 
донатори

11.000,00 €

12 Набавка новог возила за 
одржавање канализационе 
мреже и уређаја за детекцију 
места зачепљења

3.2.1. Ефикасније отклањање 
кварова

Заштита животне средине 2007.-2008. ЈКП "Водовод", 
општина

Донатори, 
општина 

200.000,00 €

13 Формирање прихватне станице 
(израда пројектне документације 
за реконструкцију објекта у 
власништву ЦЗСР, адаптација и 
реконструкција зграде, куповина 
путничког возила)

3.4.1. Јачање капацитета 
локалне самоуправе за 
коришћењем 
ванинституционалних 
облика социјалне 
заштите-стварање 
бољих садржаја и 
омогућавање боље и 
садржајније старости

Јачање отворених система 
заштите

2007.-2008. Центар за 
социјални рад, 
ЈП Дирекција за 
урбанизам 
изградњу 
општине 
Власотинце

Општина, 
донатори

30.000,00 €

Стратешки циљ III - акциони планови

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ III



14 Формирање "Клуба за старе" 3.4.1.;3.4.3. Смањење потребе за 
коришћењем 
институционалних 
облика социјалне 
заштите, јачање 
солидарности и 
добросуседских односа, 
јачање улоге самих 
корисника у креирању 
система заштите

Јачање отворених система 
заштите

2007.-2008. Центар за 
социјални рад, 
ЈП Дирекција за 
урбанизам 
изградњу 
општине 
Власотинце

Општина, 
донатори

30.000,00 €

15 Јачање и унапређење психичког 
здравља жене

3.4.3. Унапређење 
самопоуздања 

Подизање свести жена и 
личне одговорности за 
своје здравље 

2007.-2008. С.О.С за жене и 
децу жртве 
насиља и 
саветовалиште

Донатор и 
Општина 
Власотинце 

20.600,00 €

16 Превенција болести зависности-
формирање "Адолесцентског 
клуба"

3.4.1.;3.3.1.;3.3.2. Превенција болести 
зависности и 
криминалитета 
малолетника

Умрежавање институција-
просвета-здравство-ЦЗСР

2007.-2008. Центар за 
социјални рад, 
основне и 
средње школе, 
здравствене 
установе

Општина, јавне 
установе, 
донатори

5.000,00 €

17 Израда и реализација пројекта 
умрежавања Општинског 
услужно информативног центра 
са јавним предузећима, 
установама и месним 
канцеларијама

3.1.1. Умрежавање и 
повезивање ОУ, ЈП,ЈУ и 
МК у јединствену 
информациону целину.

Боља координација у раду 
ОУ и јавних 
служби.Стварање општине 
као јавног сервиса грађана

2007.-2009. Начелник ОУ, 
шеф 
одељења,ЈП, ЈУ, 
МК 

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори, Влада 
РС

18 Утврђивање потребе за 
модернизацијом возног парка и 
набавка возила

3.1.4. Бржи и квалитетнији 
рад стручних служби

Ефикасније и 
организованије пружање 
услуга грађанима

2007.-2009. Начелник ОУ, 
чеф одељења

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори, Влада 
РС

20.000,00 €

19 Набавка рачунара за ЈП и израда 
програма за наплату услуга ЈП 
Дирекција, ЈКП Комуналац и ЈКП 
Водовод

3.2.2. Израда програма са 
јединственом базом 
података, боља 
координација ЈП

Јединствена наплата 
рачуна, подизање 
квалитета пружања услуга

2007.-2009. Директори ЈП, 
председник 
општине, 
општинско 
веће

Буџет општине 
Власотинце, 
донатори

15.000,00 €

20 Едукациони центар за децу Рома 
(формирање базе података, 
адаптација простора, набавка 
приручних средстава за 
едуковање деце и родитеља)

3.4.2.;3.4.3. Смањење броја 
неписмених, смањење 
искључености 
родитеља у погледу 
стварања услова за 
школовање и 
напредовање деце 
Рома

Укључивање Рома у 
економски и друштвени 
живот општине

2007.-2010. Центар за 
социјални рад, 
Удружење Рома 
Власотинце

Општина, 
донатори, 
Удружење Рома, 
Друштво за 
унапређење 
Ромских насеља

20.000,00 €

21 Реконструкција и адаптација 
капеле на градском гробљу

3.2. Стварање услова за 
нормално 
функционисање 
сектора гробља

Побољшање хигијене и 
пружање услуга грађанима

2008. ЈКП 
"Комуналац"

Општина, МЗ, 
донатори

9.500,00 €

22 Заштита лица са посебним 
потребама-"Другачији смо, нисмо 
сами"

3.4.3. Рехабилитација 
инвлидних лица, кроз 
смањење искључености 
из друштвеног живота 
(терапеутски рад са 
породицама инвалида у 
смислу јачања 
компетенције 
породичне средине)

Укључивање и активно 
учествовање особа са 
инвалидитетом у 
економски и друштвени 
живот општине

2008.-2010. Центар за 
социјални рад, 
Савез инвалида 
општине 
Власотинце

Општина, 
донатори, ЈП

17.000,00 €

23 Куповина ауто смећаре 3.2.1. Побољшање градске 
хигијене

Економски ефекти 2009. ЈКП 
"Комуналац"

ЈКП "Комуналац", 
општина, 
донатори

55.000,00 €

24 Геронтолошки центар-Дом за 
смештај одраслих и старих лица

3.4.1. Смањење потребе 
корисника заштите за 
измештањем из 
природне средине, 
односно смањење 
потребе за 
измештањем корисника 
ван места рођења

Укључивање у систем 
социјалне заштите и 
умрежавање установа 
социјалне заштите

2009.-2010. Центар за 
социјални рад, 
Општина 
Власотинце, 
Министарство 
рада, 
запошљавања и 
социјалне

Општина, 
Министарство, 
донатори

750.000,00 €

Стратешки план 
општине Власотинце

Стратешки циљ III
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Извори 
финансирања   

(може бити 
више од једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

еврима

1 Завршетак израде ГП 
водоснабдевања и ГП 
прикупљања, 
каналисања и прераде 
отпадних вода на 
територији општине 
Власотинце

4.3.1.;4.3.2. Идентификација 
загађивача, предлог 
решења

Заштита слива реке 
Власине и изворишта 
вода 

2006. Општина и 
стручне службе

Општина, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде

15.000,00 €

3 Формирање службе за 
заштиту животне 
средине при локалној 
самоуправи

4.1.2.;4.1.3. Поштовање законских 
обавеза и боља контрола 
загађивача

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

2007. Локална 
самоуправа

Локална 
самоуправа

7 Санација и уклањање 
постојећих дивљих 
депонија у ромским 
махалама, градским и 
сеоским насељима 

4.2.3.;3.4.2. Уклањање дивљих 
депонија

Чистија и здравија 
животна средина

2007. Општина, ЈПК 
"Комуналац", 
МЗ, грађани

Општина, ЈПК 
"Комуналац", МЗ, 
донатори

20.000,00 €

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

4.2.4. Боље искоришћавање 
секундарних сировина, 
рационалније 
коришћење депоније уз 
безбедно одлагање 
медицинског отпада 

Чистија и здравија 
животна средина

2007. Општина, ЈПК 
"Комуналац"

Општина, ЈПК 
"Комуналац", 
донатори

10.000,00 €

1 Израда ЛЕАП-а 4.1.1.;4.1.3.;4.1.
4.;4.3.3.

Дефинисање мера и 
инвестиција за заштиту 
животне средине

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

2007.-2008. Локална 
самоуправа, 
стручне службе, 
грађани

Локална 
самоуправа, 
Министарство за 
науку и ЗЖС, 
донатори

18.000,00 €

5 Изградња трансфер 
станице (сметлишта) у 
оквиру пројекта 
изградње регионалне 
депоније и рециклажног 
центра

4.2.1.;4.2.2.;4.2.
3.

Боље искоришћавање 
секундарних сировина уз 
хигијенско одлагање 
минималних количина 
комуналног отпада

Трајно решавање 
проблема одлагања 
отпада, чистија и 
здравија животна 
средина

2007.-2008. Општина 
Власотинце у 
сарадњи са 
општинама 
Јабланичког 
округа

Општина, 
држава Србија, 
донатори

60.000,00 €

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

4.1.4.;4.3.3. Скретање пажње 
грађана и локалних 
институција на проблеме 
животне средине

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

2007.-2010. Општина и 
стручне службе, 
НВО

Општина и 
донатори

20.000,00 €

11 Израда студије о 
загађивачима ваздуха

4.4.1. Идентификација 
загађивача ваздуха

Заштита ваздуха од 
загађења

2008. Општина, 
донатори

Општина и 
стручне службе

8 Санација градске 
депоније

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

Чистија и здравија 
животна средина

2008.-2010. Општина, ЈПК 
"Комуналац"

Општина, ЈПК 
"Комуналац", 
донатори

100.000,00 €

6 Ширење активности на 
прикупљању чврстог 
отпада на приградске МЗ 

4.2.2. Повећање броја 
корисника комуналних 
услуга

Повећање степена 
чистоће на територији 
општине, боље 
искоришћење 
секундарних сировина

2009.-2010. Општина, ЈПК 
"Комуналац"

Општина, ЈПК 
"Комуналац", 
корисници 
услуга

12 Кампања за заштиту 
шумског фонда 

4.4.2. Заштита шумског фонда 
од неконтролисане сече 
и пошумљавање 
оголелих површина

Заштита шума, смањење 
ерозије тла, очување 
биљних и животињских 
врста, чистији ваздух

Стална акција Стручне 
службе, 
удружења 
грађана, НВО

НВО, донатори

13 Сталан мониторинг воде, 
земљишта, ваздуха, 
биљних и животиљских 
врста

4.4.4. Стварање увида у 
квалитет воде, ваздуха и 
земљишта и 
распрострањеност и 
насељеност биљних и 
животињских врста

Повећање нивоа 
квалитета воде, ваздуха и 
земљишта и очување 
биљних и животињских 
врста на територији 
општине

Стална акција Општина, 
стручне службе, 
НВО, удружења 
грађана

Општина, 
министарство

Стратешки циљ  IV - акциони планови

Стратешки план 
општине Власотинце
Стратешки циљ IV
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9. Прилози 
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Табела 6. Број корисника социјалне помоћи по годинама у општини Власотинце  

 

Година 

 

Број корисника 

 

Ланчани индекс 

 

2001. 541 1,29 

2002. 475 0,87 

2003. 797 1,6 

2004. 852 1,06 

2005. 832 0,97 

 

Табела 7. Кретање корисника социјалне помоћи према обележју старости 

2004. 2005. Старосна група 

број % број % 

Индекс 

2005/2004 

Деца и омладина 262 30,75 241 28,96 0,91 

Одрасла лица  318 37,32 433 52,04 1,36 

Остарела лица  272 31,93 158 19 0,58 

УКУПНО 852 100 832 100% 0,97 

 

Табела 8. Структура пољопривредног земљишта-пољопривредне површине према начину 
коришћења 

Година Оранице 
и баште 

ха 

Воћњаци 

 

ха 

Виногради Ливаде Укупно 

обрадиво 
пољопр. 

земљиште 

Пашњаци Укупно 
пољопр. 

земљиште 

1974. 

2000. 

2005. 

8.939 

7.208 

7.156 

1.257 

1.655 

1.800 

1.864

1.501

1.058

1.883

2.624

2.846

13.893

12.988

12.860

3.642 

3.857 

3.905 

17.535

16.845

16.765

 

 

Табела 10.  Водоводна мрежа у општини Власотинце 

Врста цеви Пресек 0 (мм) Дужина (км) 

Челичне цеви 400 2  

Поцинковане цеви 30-63 3,8 
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Азбестне цеви 50-250 24,5 

Пластичне цеви 30-125 35,6 

 

Табела 11. Спецификација електро-енергетских објеката 

Р.Б. Електро-енергетски објекат Јед. мере Количина 

1 110 кВ далековод Км 10.800 

2 35 кВ далековод Км 20.595 

3 10 кВ надземни далековод Км 133.342 

4 10 кВ подземни кабловски вод Км 27.931 

5 0,4 кВ надземни вод (НН ел. мрежа) Км 309.373 

6 0,4 КВ подземни кабловски вод  Км 14.859 

7 0,4 кВ надземни кабловски вод СКС Км 6.500 

8 ТС 110/35/10 кВ Ком 1 

9 ТС 35/10 кВ Ком 3 

10 ТС 10/0,4 кВ Ком 134 

 
Табела 12. Пољопривредно становништво у општини Власотинце 

Година Укупан број пољопривредног  

становништа  

Учешће пољопривредног 
становништва у укупном становништву 

% 

1961. 

1971. 

1991. 

2002. 

22.980 

20.687 

  8.602 

  5.320                                 

64,5 

57,5 

25,3 

15,97 

 

Табела 13.  Основне карактеристике укупног активног пољопривредног становништва у 
општини Власотинце  

 1961. 1971. 1991. 2002. 

Укупно пољопривредно становништво 

 

Укупно активно пољопривредно  

становништво  

 

Учешће пољопривредног  

становништва у укупном  

становништву 

22.980 

 

 

15.211 

 

 

 

74,2 

20.687 

 

 

12.865 

 

 

 

69,5 

8.602 

 

 

5.968 

 

 

 

32,8 

5.320 

 

 

3.356 

 

 

 

15,97 
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Учешће активног пољопривредног  

становништва у укупном становништву 

 

 

44,3 

 

 

34,5 

 

 

11,5 

 

 

10,07 

 

 

Табела 15. Преглед локалне индустрије 

Ред 

бр. 

НАЗИВ 
ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 
ДЕЛАТНОСТ КЛАСИФИКАЦИЈА

БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ВЛАСНИЧКА 

СТРУКТУРА 
КАПИТАЛА 

1.  Д.П. И.Г.М. 
''Рад'' 
Власотинце  

Производња 
опекарских 
производа  

Средње 
предузеће  

177 радника  Друштвено 
предузеће  

(у поступку 
приватизације)

2.  ''Механизација'' 
А.Д. 
Власотинце  

Нискоградња  Средње 
предузеће  

90 радника  70% приватни 
капитар 30% 
мањински 
акционари  

3.  Цементни 
производи  

Производња малтера Мало предузеће  22 радника  100% 
приватни 
капитал  

4.  Мануфактура 
''Еуропеа'' 

 875-375  д.о.о.  

Производња готових 
одевних предмета  

Мало предузеће  150 радника  100% 
приварни 
капитал  

5.  ''Елрад – 
Србија'' 

 875-355 Д.О.О. 

Развој и производња 
електронских уређаја  

Средње 
предузеће  

80 радника  100% 
приватни 
капитал  

6 ''Шар-Пром'' 
Д.О.О. 
Власотинце  

Трговина на велико  

и мало  

Мало предузеће  85 радника  100% 
приватни 
капитал  

7 ''Власина'' А.Д.  Трговина на велико и 
мало  

Средње 
предузеће  

70 радника  30% мањински 
акциони  

8 ''Ботекс'' Д.О.О.  Трговина на велико и 
мало  

Мало предузеће  3 радника  100% 
приватни  

9 ''Србија-
промет'' Д.Д.О. 

Трговина на велико 
производња папира  

Мало предузеће  45 радника  100% 
приватни 
капитал 

10  ''Рисис'' Д.О.О. 
870-619 

Производња 
намештаја од дрвених 
елемената и промет  

Мало предузеће  9 радника  100% 
приватни 
капирал  

11 С.Б.''Валчић'' 
С.З.П.Р.  

Прерада меса, 
кланица и промет  

              25 радника  100% 
приватни 
капитал  
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12  Млекара  
Гложане д.о.о.  

Прерада млека  Мало предузеће  46 радника  100% 
приватни 
капитал  

13 Млекара 
''Росуља'' 869-
538 

Прерада млека  Мало предузеће  20 радника  100% 
приватни 
капитал  

14 Млин 
''Раставница'' 
875-628 

Прерада 
житарица,производња 
хлеба и пецива  

Мало предузеће  20 радника  100% 
приватни 
капитал  

15 Пекара М.Г. 
Власотинце  

Производња хлеба и 
пецива 

Мало предузеће  100% 
приватни 
капитал 

16 Пекара ''Дара'' 
Власотинце  

Производња хлеба и 
пецива 

Мало предузеће  100% 
приватни 
капитал 

17 Пекара 
''Зотекс'' 
Стајковце  

Производња хлеба и 
пецива 

Мало предузеће  100% 
приватни 
капитал 

18 ''Шекспир'' 
Стајковце  

Производња хлеба и 
пецива 

Мало предузеће  100% 
приватни 
капитал 

19 Пекара ''Сања'' 
Власотинце  

Производња хлеба и 
пецива 

Мало предузеће  100% 
приватни 
капитал 

20 С.Т.П. Сигма-
Транс. Д.о.о. 
Власотинце 

Линијски и 
ванлинијски превоз 
путника у друмском 
саобраћају 

Мало предузеће 14 радника 100% 
приватни 
капитал 

21 Ретекс А.Д. 
Власотинце 

Производња техничке 
тканине и ХТЗ опреме 

Средње 
предузеће 

60 радника 73% приватни 
капитал, 27% 
мали 
акционари 

22 Д.П. Милош 
Диманић 

Машинска индустрија   У поступку 
приватизације 

23 Д.П. Подруми Винарија   У поступку 
приватизације 

24 Г.П. Црна 
Трава, 
Власотинце 

Високоградња Средње 
предузеће 

140 радника У поступку 
приватизације 

И преко 600 самосталних занатских и угоститељских радњи као и радњи за пружање услуга 

 

 

Табела 16. Број обвезника и број запослених у државном и приватном сектору и код 

предузетника са стањем на дан 19.04.2006.године 
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Правна лица-друштвени сектор Правна лица-приватни сектор Предузетници 

Велика Средња Мала Велика Средња Мала 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Бр.обв.  
бр.запосл. 

Број 

обвезн. 

Број  

запосл. 

- - 7 786 6 118 - - 2 34 117 614 821 694 

              

 

 

 

Табела 17. Број обвезника и број запослених код предузетника и број правних лица  

(за период 2000 – 2006.године) 

 П Р Е Д У З Е Т Н И Ц И ПРАВНА  
ЛИЦА 

ГОДИНА БРОЈ  ОБВЕЗНИКА БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ БРОЈ  
ОБВЕЗНИКА 

2000. 650 826 127 

2001. 570 661 136 

2002. 564 698 127 

2003. 549 753 145 

2004. 648 807 151 

2005. 799 574 152 

2006. 821 594 132 

 

Табела 18. Број ученика у основним школама 

Ред. 

број 

Назив школе  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

 1.  ''С. Јанић'' 1.120 1.112 1.123 1.132 1.081 1.067

 2. ''8.октобар'' 1.155 1.155 1.123 1.068 1.071 1064

 3. ''Свети Сава'' 322 335 342 353 385 375

 4. ''Б.Миленковић'' 210 202 204 202 194 191

 5. ''К.Петровић'' 151 145 139 122 121 123

 6. ''Д.Обрадовић'' 59 67 57 51 50 48

 7.  ''В.Караџић'' 63 68 62 62 57 59

 8.  ''Б.Миљковић'' 33 31 37 29 29 37

 9. ''25. мај'' 28 28 28 28 28 28

           УКУПНО: 3.141 3.143 3.115 3.047 3.016 2.992
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Табела 19. Број одељења у основним школама 

Ред. 

број 

Назив школе  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

1. ''С.Јанић'' 45 46 45 45 45 45

2. ''8.октобар'' 42 42 41 41 41 41

3. ''Свети Сава'' 19 19 19 19 19 19

4. ''Б.Миленковић'' 13 12 12 12 12 12

5. ''К.Петровић'' 11 11 11 10 10 10

6. ''Д.Обрадовић'' 9 9 9 8 8 8

7. ''В.Караџић'' 9 9 9 9 8 8

8. ''Б.Миљковић'' 7 7 7 7 7 7

9. ''25.мај'' 5 5 5 5 5 5

           УКУПНО: 160 160 158 156 155 155

 

Табела 20. Ученици и одељења средњих школа 

Ред. 

број 

Назив школе  Школска година  Број ученика  Број одељења 

1. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2000/2001 382 16

2. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2001/2002 373 16

3. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2002/2003 369 16

4. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2003/2004 381 16

5. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2004/2005 368 16

6. Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' 2005/2006 366 15

    

1. Техничка школа 2001/2002 409 17

2. Техничка школа 2002/2003 384 17

3. Техничка школа 2003/2004 398 18

4. Техничка школа 2004/2005 384 17

5. Техничка школа 2005/2006 399 17

 

Табела 21. Листа банака на територији општине Власотинце 

Банка Подршка бизнису 

Национална штедионица Динарски и девизни кредити, електронско 
банкарство, гаранције, акредитиви, есконт 
меница 
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Комерцијална банка Кредитирање МСП, платни промет са 
иностранством, кредитно-гаранцијски 
послови са иностранством, електронско 
банкарство, депозитни и међубанкарски 
послови 

Банка Интеса ИнтесаБиз (саветник за мали бизнис, 
БизМинус, кредити за мала и средња 
предузећа до 100.000 Еура, електронско 
банкарство, платни промет, Хит текући 
рачуни) 

Јубанка Кредити за предузетнике, платни промет, 
електронско банкарство 

Поштанска штедионица  Девизни кредити, бакарске гаранције, 
платни промет са иностранством 

Меридијан банка Кредити, платни промет, електронско 
банкарство 

Алко банка Домаћи и међународни платни промет, 
кредити за привреду, гаранције, авали, 
акредитиви 

Агро банка Краткорочни кредити за привреду (набавка 
семена, ђубрива, заштитних средстава; 
извозни програми; пружање услуга...) 
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