
АКЦИОНИ ПЛАН ПО ОБЛАСТИМА 

 

Акциони план је конципиран са циљем да помогне локалним заинтересованим странама 

да пронађу најбољи могући баланс између заштите, очувања и унапређења квалитета 

животне средине, са једне и побољшања квалитета живљења локалног становништва, са 

друге стране.  

Сврха акционог плана је да пружи доносиоцима одлука у политици животне средине на 

локалном нивоу стратешку и оперативну основу за израду планова, активности и 

пројеката којима ће се кумулативно унапређивати стање и квалитет животне средине на 

територији општине Црна Трава у наредном 10-годишњем периоду трајања Програма, али 

и са циљем продужења позитивних ефеката и након истека важења Програма. 

Акционим планом се посебни циљеви и задаци утврђени Програмом развијају на 

активности, мере и пројекте, утврђују се надлежне и партнерске институције и 

организације, дефинишу рокови у односу на приоритет активности (висок, средњи или 

низак) и период реализације, и где год је то могуће, извори финансирања. Реализација 

утврђених активности, мера и пројеката се врши путем годишњих оперативних планова 

надлежних институција и организација, а у складу са финансијском ситуацијом.  

  

Програм заштите животне средине дефинисао је четири општа циља на основу којих су 

издвојени приоритети, посебни и Основни задаци за чиниоце животне средине, чиниоце 

развоја и утицаја привредног сектора, као и разних фактора ризика на животну средину. 

Општи циљеви Програма су: 

Општи циљ 1. – Спречавање загађивања животне средине, развој здравог и безбедног  

окружења, превентивна заштита и смањење утицаја штетних фактора на животну средину 

и здравље људи.  

 

Општи циљ 2. - Очување и унапређење постојећих природних вредности и њихово 

стављање у функцију друштвеног и економског развоја.  

 

Општи циљ 3. - Успостављање интегралног система управљања и рационално коришћење 

свих природних и створених ресурса.  

 

Општи циљ 4. - Подизање нивоа свести и знања и административних и техничких 

капацитета општинске управе и јавности за успостављање ефикасног система управљања 

заштитом животне средине.   

 

 

 



ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ВОДНИ РЕСУРСИ И ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 

Приоритет: Унапређење квалитета живота локалног становништва и смањење загађења 

медијума животне средине  

 

Посебан циљ: Одрживо коришћење водних ресурса, заштита и унапређење квалитета 

вода; унапређење и модернизација водоводне и канализационе инфраструктуре  

 

Основни задаци: 

- Унапредити систем управљања водама; 

- Унапређење, реконструкција и модернизација постојеће водоводне мреже;  

- Развој система мониторинга подземних и површинских вода;  

- Очувати квалитет и издашност планинских извора и врела.   

- Реконструкција и рехабилитација постојеће комуналне инфраструктуре; 

- Изградња канализационог система у оним деловима насеља Црна Трава који 

тренутно нису покривени мрежом; 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда катастра 

септичких јама на 

територији 

Општине  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Израђен 

катастар 

септичких 

јама 

2025-2028 

 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Kонтрола сеоских 

водовода на 

хемијску и 

бактериолошку 

исправност 

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Број 

извештаја 

2020-2029 

континуи

рано 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Израда  пројекта 

за изградњу 

јавног водовода 

по насељеним 

местима и 

приоритету  

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Израђен 

пројекат 
2020-2023 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Прикључење 

преосталих 

делова насеља на 

градски водовод 

ЈП Вилин 

Луг, 

Општина 

Црна Трава 

Висок 

Број 

прикључених 

домаћинстава 

на градски 

водовод 

2024-2029 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Израда пројекта 

изградње 

канализационе 

мреже у делу 

насеља у којима 

не постоји 

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Израђен 

пројекат 
2020-2024 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Пројекат 

изградње 

канализационе 

мреже у делу 

насеља у којима 

не постоји 

ЈП Вилин 

Луг, 

Општина 

Црна Трава 

Висок 

Број 

прикључених 

домаћинстава 

на 

канализациону 

мрежу 

2025-2029 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Одржавање 

канализационе 

мреже у 

насељима 

ЈП Вилин 

Луг 

 

Средњи 

Број 

интервенција 

и кварова на 

мрежи 

2020-2029 

континуи

рано 

Буџет 

Општине  

Мониторинг 

квалитета 

површинских 

вода 

Агенција за 

заштиту 

животне 

средине, 

Општина 

Црна Трава 

Средњи 
Број 

извештаја 

2020-2029 

континуи

рано 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Одржавање 

водоводне мреже 

ЈП Вилин 

Луг 
Висок 

Број 

интервенција 

и кварова на 

мрежи 

2020-2029 

континуи

рано 

Буџет 

Општине  

 

 

ОБЛАСТ: КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 

 

Приоритет: Унапређење здравља локалног становништва 

 

Посебан циљ: Очување постојећег квалитета ваздуха и заштита од будућег загађења у 

централном подручју општине и новим привредно-пословним зонама.  

 

Основни задаци: 

- Ограничити емисију загађујућих материја из привредних објеката и индустријских 

погона; 

- Подстицати развој енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора 

енергије; 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Редован 

инспекцијски 

надзор над 

оператерима  

Општина 

Црна Трава 
Низак 

Достављени 

извештаји о 

извршеним 

редовним 

контролама 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине  

Спровођење 

кампање о 

штетности по 

Општина 

Црна Трава, 

медији 

Низак 

Спроведене 

јавне 

кампање 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине 



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

ваздух од 

неконтролисаног  

паљења отпада, 

гуме и пластике 

 

 

ОБЛАСТ: КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА 
 

Приоритет: Очување квалитета земљишта на територији општине Црна Трава 

 

Посебан циљ: Одрживо коришћење земљишних ресурса, заштита земљишта од ерозије 

 

Основни задаци: 

- Извршити типологију предела општине Црна Трава и картографски представити 

резултате; 

- Израдити катастар извора загађивања земљишта и извршити вредновање 

земљишта;  

- Унапредити спровођење мера заштите од ерозије земљишта.  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда катастра 

извора 

загађивања 

земљишта  

Општина 

Црна Трава 
Средњи  

Израђен 

катастар 

2025-2029 

 

Буџет 

Општине  

Израда регистра 

ерозивних 

подручја 

општине 

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Израђен 

регистар 
2022-2025 

Буџет 

Општине 

Израда Програма 

заштите, 

коришћења и 

уређења 

пољопривредног 

земљишта  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Израђен 

програм 
Годишње  

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Мониторинг 

квалитета 

земљишта 

(органска 

пољопривреда) 

Агенција за 

заштиту 

животне 

средине, 

Општина 

Црна Трава 

Висок 
Број 

извештаја 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине 

 

 



ОБЛАСТ:  ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Приоритет: Унапређење квалитета живота локалног становништва 

 

Посебан циљ: Очување и унапређење постојећих зелених површина, проширење 

површина под зеленилом у централним зонама, одрживо коришћење зелене 

инфраструктуре у сврхе туристичке афирмације, локалног економског и еколошког 

развоја Црне Траве.   

 

Основни задаци: 

- Формирати мање зелене површине јавне намене са циљем унапређења естетске 

вредности и доживљаја централне зоне насеља Црна Трава; 

- Постепени плански развој шумских површина (пошумљавање) вршити 

подједнаком динамиком; 
- Изградња и опремање простора потребном бициклистичком инфраструктуром и 

сигнализацијом са циљем оптималнијег искоришћавања постојећих елемената 

зелене инфраструктуре (EuroVelo 11); 
- Едукација и информисање јавности о постојању бициклистичког и пешачког 

коридора на територији општине Црна Трава; 
- Локалном становништву подстицајним средствима пружити подршку приликом 

отварања мањих и средњих предузећа у области туризма и угоститељства. 
 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Уређење зелених 

површина у 

централним 

зонама Општине 

ЈП Вилин 

Луг 
Низак  

Нове 

површине под 

зеленилом 

2025-2027 
Буџет 

Општине 

Израда и 

реализација 

пројекта 

изградње и 

опремања 

бициклистичке 

инфраструктуре  

Општина 

Црна Трава 
Низак 

Изграђена 

бициклистичк

а 

инфраструкту

ра са 

сигнализацијо

м 

2024-2029 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

општине  

 

 

ОБЛАСТ: ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА И БИОДИВЕРЗИТЕТ  
 

Приоритет: Повећање вредности природног капитала општине Црна Трава 

 

Посебан циљ: Одрживо управљање постојећим заштићеним подручјима. 

 

Основни задаци: 

- Заштитити, унапредити и контролисано користити природна добра и заштићена 

подручја; 



- Донети стратешка и програмска документа у области заштите природе и 

биодиверзитета; 

- Успоставити заштиту и организовати адекватно управљање, очување, уређење и 

презентацију мањих подручја и локалитета од локалног значаја. 

 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда 

Програмских 

докумената из 

области заштите 

природе и 

биодиверзитета 

на подручју 

Општине 

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Израђен 

програм 

заштите 

природе и 

биодиверзит

ета 

2023-2024 Буџет Општине  

Мапирање 

подручја 

распрострањења 

лековитог биља, 

бобичастог воћа 

и печурака  

Општина 

Црна Трава 
Висок 

Урађена 

карта  

подручја 

распростра 

њења 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет Општине  

Израда плана 

управљања, 

уређења и 

презентације 

мањих подручја и 

локалитета од 

локалног значаја 

Општина 

Црна Трава 
Низак 

Израђен 

план 

управљања, 

уређења и 

презентација 

локалитета 

2024-2029 Буџет Општине  

Успостављање 

службе за 

управљање, 

очување и 

заштиту животне 

средине 

(ренџерска 

служба) 

 

Општина 

Црна Трава 
Висок 

Формирана 

ренџерска 

служба 

2024-2026 

Буџет РС, 

Донаторска 

средства, 

Буџет Општине 

 

 

ОБЛАСТ: УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

Приоритет: Давање мерљивог доприноса одрживом развоју општине Црна Трава  

 

Посебан циљ: Заштита и унапређење животне средине кроз просторно и урбанистичко 

планирање.  



 

Основни задаци: 

- Израдити и/или ажурирати планску и пројектну документацију;  

- Успоставити систем поштовања и примене утврђених мера и услова заштите 

животне средине.  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временск

и оквир 

Извор 

финансирања 

Израда 

аналитичко 

документационе 

основе за израду 

новог ППО Црна 

Трава 

Општина 

Црна Трава 
Средњи  

Израђен и 

усвојен 

Просторни 

план 

2022-2023 
Буџет Општине, 

Буџет РС  

Успостављање 

система за 

поштовање 

утврђених мера и 

услова заштите 

животне средине 

при спровођењу 

просторних и 

урбанистичких 

планова 

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Број 

израђених 

Процена 

утицаја на 

животну 

средину 

2020-2029 

континуир

ано 

Буџет Општине, 

Инвеститори 

 

 

 

ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Приоритет: Развој концепта ефикасног коришћења ресурса на територији општине Црна 

Трава 

 

Посебан циљ: Унапређење и развој сектора енергетике применом нових технологија, 

унапређење постојеће електроенергетске инфраструктуре и развој нових капацитета  

Повећање удела коришћења енергије из обновљивих извора у укупној финалној 

потрошњи енергије.  

 

Основни задаци: 

- Реконструисати и проширити електроенергетску мрежу како би се обезведила већа 

сигурност напајања и смањили губитци електричне енергије у мрежи; 

- Реконструкција и модернизација јавне расвете; 

- Активно подстицати и коришћење других обновљивих извора енергије (соларне 

енергије и биомасе).  

- Израдити детаљну студију о могућностима коришћења обновљивих извора 

енергије (осим хидроенергије, већу пажњу посветити соларној енергији).  

 



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда плана 

енергетске 

ефикасности 

општине Црна 

Трава 

Општина 

Црна Трава, 

Надлежно 

Министарство  

Висок Израђен план 2020-2021 

Буџет 

Општине, 

Буџет РС 

Реконструкција 

нисконапонске и 

проширење 

електроенергетске 

мреже у Општини 

Црна Трава 

ЈП 

„Електроприв

реда Србије“ 

Висок 

Реконструиса

на и 

проширена 

електроенерг

етска мрежа 

2020-2022 

Буџет РС, 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Реконструкција и 

модернизација 

јавне расвете 

Општина 

Црна Трава, 

ЈП Вилин Луг 

Висок 

Број 

реновираних 

објеката јавне 

расвете 

2020-2021 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Јавна-

приватна 

партнерства 

Израда студије 

корищћења 

обновљивих 

извора енергије 

Надлежно 

Министарство 

Општина  

Црна Трава 

Средњи 
Израђена 

студија 
2022-2023 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

 

 

ОБЛАСТ: ШУМАРСТВО 
 

Приоритет: Развој концепта ефикасног коришћења шумских ресурса на територији 

општине Црна Трава 

 

Посебан циљ: Заштита и унапређење шума и шумског земљишта уз одрживо коришћење 

постојећег шумског фонда и развој шумарства као привредне гране општине Црна Трвава. 

 

Основни задаци: 

- Очувати и унапредити постојеће стање шума и рад на планском развоју шумарства; 

- Унапредити систем газдовања и управљања шумама;  

- Већу пажњу посветити биолошком значају шума како би се заштитио специфичан 

биодиверзитет заступљен у шумским стаништима на територији општине; 

- Унапредити систем искоришћавања туристичко-рекреативног потенцијала шума, 

као допринос туристичком развоју Црне Траве.  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда плана 

управљања и 

газдовања 

шумама 

Општина Црна 

Трава 
Средњи 

Израђен 

план 
2022-2023 

Буџет 

Општине  



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Инспекцијски 

надзор над 

газдовањем 

шумама 

Надлежно 

Министарство,

Оштина Црна 

Трава 

 

Висок 

Број 

извештаја о 

инспекцијск

ој контроли 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине, 

Буџет РС 

Израда 

Програма 

заштите, 

коришћења и 

уређења 

шумског 

земљишта 

Општина Црна 

Трава 
Висок 

Израђен 

програм 
2020-2022 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине  

Формирање 

чуварске службе 

за заштиту 

бобичастог воћа 

(боровнице) 

Општина Црна 

Трава 
Висок 

Отварање 

чуварске 

службе 

2020-2021 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

 

 

 

ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА 

 

Приоритет: Развој пољопривреде као главних покретача социо-економског напретка 

локалног становништва 

 

Посебан циљ: Развој органске пољопривреде и сточарства са циљем производње 

прехрамбених и других производа високе вредности и квалитета, који ће подстаћи 

локални економски развој уз истовремено очување природне средине, руралних пејзажа, 

традиционалног и културног наслеђа општине.  

 

Основни задаци: 

- Унапредити маркетинг и промоцију подручја Црне Траве као погодне локације за 

органску пољопривреду уз оснивање произвођачких асоцијација; 

- Унапредити развој гајења лековитог биља, јагодичастог и бобичастог воћа 

(боровнице, брусница) како би се обезбедило повећање сировинске базе; 

- Оснивање мини фарми (овце, говеда и козе);  

- Организовање програма обуке (курсева) за потенцијалне сакупљаче самониклог 

лековитог и ароматичног биља; 

- Интезивирати сарадњу локалног нивоа са националним и регионалним агенцијама 

за развој;  

 

 

 



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирањ

а 

Подршка 

формирању 

мини фарми 

оваца,  говеда и 

коза у сеоским 

домаћинствима 

Надлежно 

Министарство

Општина 

Црна Трава 

 

Висок 
Изграђене 

мини фарме 
2020-2022 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине 

Формирање 

пољочуварске 

службе  

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Формирана 

чуварска 

служба 

2020-2022 

Донаторска 

средства, 

Буџет РС 

Програм обуке 

за бављење 

органском 

пољопривредом 

и сакупљаче 

самониклог и 

лековитог биља 

Општина 

Црна Трава, 

Надлежно 

Министарство 

Висок  

Број 

добијених 

сертификата 

2020-2023 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Оснивање 

произвођачких 

асоцијација за 

бављење 

органском 

пољопривредом 

и производа са 

заштићеним 

географским 

пореклом 

Општина 

Црна Трава, 

Надлежно 

Министарство 

Висок  

Број 

основаних 

произвођачки

х асоцијација 

2020-2022 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Промоција 

Општине Црна 

Трава као 

погодне 

локације за 

органску 

производњу  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Број ТВ 

прилога и 

емисија, 

обавештења 

на 

друштвеним 

мрежама и 

интернет 

порталима 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине  

Подршка у 

удруживању 

произвођача 

Надлежно 

министарство, 

Општина 

Црна Трава 

Средњи 

Број 

удружења и 

задруга 

2020-2022 

Буџет РС, 

Буџет 

Општине, 

Донаторска 

средства 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ: ТУРИЗАМ  
 

Приоритет: Развој туризма као покретача локалног економског развоја 

 

Посебан циљ: Развој одрживог и екотуризма као ефикасног инструмента локалног 

економског развоја, заштите природног окружења и успостављања одрживости подручја.  

 

Основни задаци: 

- Стратешки планирати развој туризма у наредном периоду; 

- Развити спортско-рекреативни туризам (алпинизам, бициклизам, хајкинг, кампинг, 

авантруристички туризам и др.), едукативни и манифестациони туризам (који може 

укључити различите еко-кампове и еко-радионице и сл.); 

- Развити ловни и риболовни туризам и такмичења у оквиру ових активности; 

- Унапредити туристичку инфраструктуру, смештајне и угоститељске капацитете и 

пратеће садржаје;  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда 

Стратегије 

развоја туризма 

Општине Црна 

Трава 

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Израђена 

Стратегија 
2020-2022 

Буџет 

Општине, 

донаторска 

средства 

Обезбеђивање 

смештајних 

капацитета  

Општина 

Црна Трава, 

Туристичка 

организација 

општине 

Црна Трава 

Висок  

Број нових 

смештајних 

јединица за 

туристе 

2020-2029 

Континуира

но  

Буцет РС, 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине 

Уређење 

простора за 

развој одређених 

видова туризма и 

рекреације 

(бициклистичке и 

пешачке туре, 

камповање, 

дневни излети, 

лов и риболов,  

научно-

едукативни,  

омладински и др)  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Уређене 

локације за 

одређене 

видове 

туризма 

2022-2023 

Буџет 

Општине, 

донаторска 

средства 

Организовање 

еко-кампова и 

еко-радионица у  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Број 

учесника и  

организован

их еко-

кампова и 

радионица  

2022-2024 

Буџет 

Општине, 

донаторска 

средства 



ОБЛАСТ: САОБРАЋАЈ 
 

Приоритет: Побољшање квалитета живљења локалног становништва 

 

Посебан циљ: Омогућити већу саобраћајну приступачност и квалитетнију повезаност 

простора општине са окружењем, како би се остварили потребни услови за будући 

економски развој и виши стандард живота.  

 

Основни задаци: 

- Реконструисати и санирати постојећу локалну мрежу општинских путева, 

асфалтирати делове путева и поставити саобраћајну сигнализацију;  

- Развој пешачког и бициклистичког саобраћаја кроз опремање простора потребном 

инфраструктуром, обележавањем стаза и њиховом категоризацијом.  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Изградња, 

реконструкција 

и санација 

постојеће 

локалне мреже 

општинских 

путева 

ЈКП Вилин Луг 

Општина Црна 

Трава, 

Надлежно 

Министарство  

Висок  

Дужина  (км) 

реконструиса

них и 

асфалтирани

х путева  

2020-2029 

континуира

но 

Буџет РС, 

Буџет Општине  

 

 

ОБЛАСТ: БУКА 
 

Приоритет: Унапређење квалитета живљења локалног становништва 

 

Посебан циљ: Развити систем мониторинга буке у оквиру будућих привредно-пословних 

зона, односно индустријских погона.  

 

Основни задаци: 

 

- Спроводити мониторинг буке у централном делу општине и у зонама где ће бити 

лоцирани нови привредни објекти у општини; 

- Подизањем заштитних баријера (зеленог појаса) уз ограду индустријских погона 

спречити ширење буке у околни простор.  

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Успостављање 

система 

мониторинга 

буке у општини 

Општина 

Црна Трава 
Мали 

Број 

извештаја 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине  

 



 

ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  
 

Приоритет: Побољшање квалитета живљења локалног становништва 

 

Посебан циљ: Успостављање дугорочног и одрживог система управљања отпадом на 

начин који има минималан негативан утицај на животну средину и здравље људи.  

 

Основни задаци: 

 

- Изградити трансфер станицу за подручје општине Црна Трава; 

- Успостављање центара за сакупљање рециклабилног отпада;  

- Санирати и рекултивисати постојеће дивље депоније (сметлишта);  

- Развијати еколошку свест становништва о значају адекватног управљања отпадом; 

- Унапређење рада органа надлежних за област управљања отпадом. 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Изградња и 

отварање трансфер 

станице  

Општина 

Црна Трава, 

ЈП Вилин 

Луг 

Висок 

Изграђена и 

отворена 

трансфер 

станица 

2020-2022 

PWW, 

Буџет 

Општине  

Израда и 

реализација 

пројеката 

ремедијације 

сметлишта и 

дивљих депонија 

Општина 

Црна Трава, 

ЈП Вилин 

Луг 

Висок 

Израђени 

пројекти, 

уклоњене 

дивље 

депоније и 

смелишта 

2020-2022 

Буџет 

Општине, 

Донаторска 

средства 

Постављање 

„рециклажних 

острва“ за одвојено 

сакупљање 

рециклабилног 

отпада поред 

Основне и Средње 

школе и Општинске 

управе  

ЈП Вилин 

Луг 
Висок 

Број 

постављени

х 

„рециклажн

их острва“ 

за одвојено 

сакупљање 

рециклабилн

ог отпада 

2020-2021 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Едукација 

заинтересованих 

страна и јавности о 

значају адекватног 

управљања отпадом  

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Одржане 

радионице,  

ТВ емисије 

и прилози, 

промоције 

на 

друштвеним 

мрежавам и 

интернет 

порталима 

2022-2023 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  



Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Проширење 

капацитета 

организованог 

система сакупљања 

отпада  

ЈП Вилин 

Луг 
Висок 

Број 

домаћинстав

а који су 

укључени у 

организован 

систем 

сакупљања 

отпада 

2020-2022 
Буџет 

Општине  

 

 

 

ОБЛАСТ: ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ  
 

Приоритет: Заштита становништва и имовине од природних непогода 

 

Посебан циљ: Успостављање адекватног и одрживог система управљања ризицима од 

природних непогода у животној средини заснованог на примени превентивних мера. 

 

Специфичан циљ: 

- Спровођење активности везаних за заштиту од штетног дејства вода, јачање 

капацитета и отпорности на будуће ризике;  

- Реализација низа радова, објеката, мера и других активности којима се на 

рационалан начин штите људи, природна, материјална добра и ресурси од поплава;  

- Спроводити биолошке и техничке мере на површинама угроженим екцесивном, 

јаком и средњом ерозијом на територији општине Црна Трава;  
- Информисање јавности и подстицање учествовања становника општине у 

превенцији, одговору и опоравку након елементарне непогоде; 
  

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Израда плана 

одбране од 

поплава за воде 2. 

реда  

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Израђен 

план 

2020-2029 

годишње 

Буџет 

Општине  

Спроводити 

биолошке и 

техничке мере 

заштите од 

ерозије 

Општина 

Црна Трава 
Висок  

Смањење 

површина 

угрожених 

екцесивном, 

јаком и 

средњом 

ерозијом 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине, 

Буџет РС  

 

 

 



ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Приоритет: Давање мерљивог доприноса одрживом развоју општине Црна Трава 

 

Посебан циљ: Унапређење формалног и нерформалног еколошког образовања   

 

Основни задаци: 

- Унапредити систем формалног еколошког образовања у предшколским 

установама, средњим и основним школама, кроз унапређење методике наставе, 

односно теоретским и практичним аспектима наставе који се баве питањима 

заштите животне средине, одрживог развоја, управљања отпадом и др 

- Јачати систем неформалног еколошког образовања;  

- Организација едукативних еколошких акција, радионица и еко-кампова на 

територији општине; 

- Користити више различитих метода информисања јавности како би се подстакло 

веће интересовање за проблематику животне средине. 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Реализација 

еколошких 

секција на свим 

нивоима у 

образовним 

установама у 

Црној Трави  

Општина 

Црна Трава 
Средњи  

Број 

радионица и 

активности 

2022-2023 
Буџет 

Општине  

Израда и 

спровођење 

програма обуке 

наставног особља 

за област 

екологије  

Школе Средњи 

Број 

одржаних 

обука/број 

особа 

2020-2029 

континуира

но 

Донаторска 

средства, 

школе 

Буџет РС 

Организовање 

такмичења са 

темама из 

области ж.с. и 

реализација 

програма 

подршке 

неформалном 

виду образовања 

за заштиту ж.с.  

Општина 

Црна Трава, 

школе 

Средњи  
Реализована 

такмичења 

2020-2029 

континуира

но 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине  

Организација 

едукативних 

манифестација и 

еко- кампова 

Општина 

Црна Трава, 

школе 

Средњи 

Реализоване 

манифестације 

и еко-кампови 

2020-2029 

континуира

но 

Донаторска 

средства, 

Буџет 

Општине 



 

ОБЛАСТ: ИНФОРМИСАЊЕ И УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ  
 

Приоритет: Давање мерљивог доприноса одрживом развоју општине Црна Трава 

 

Посебан циљ: Јачање и развој система информисања и подизање нивоа еколошке свести 

становника општине са циљем већег укључивања грађана у процес доношења одлука  

 

Основни задаци: 

- Повећати заступљеност тема из области заштите животне средине у медијима;  

- Подстицати сарадњу са другим локалним самоуправама у непосредном окружењу, 

али и ширим регионалним оквирима, као и сарадњу са институцијама надлежним 

за послове заштите животне средине;   

- Унапредити доступност, поузданост и квалитет информација о животној средини; 

- Изградити механизам већег учешћа јавности у доношењу одлука и побољшању 

приступа подацима о животној средини. 

 

Активност Надлежност Приоритет 

Индикатор 

реализације 

активности 

Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

Организовање 

медијских 

кампања са 

темама из 

заштите 

животне 

средине 

Општина 

Црна Трава, 

медији 

Средњи  

Број 

медијских 

прилога у 

области 

заштите 

животне 

средине 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине  

Израда  

програма 

подизања јавне 

свести и 

механизма већег 

укључивања 

грађана у 

доношење 

одлука у 

области ж.с. 

Општина 

Црна Трава 
Средњи 

Одржани 

јавни 

догађаји:триб

ине, скупови, 

анкете... 

2020-2029 

континуира

но 

Буџет 

Општине  

 
 


