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УВОД 

 

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење 

Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општинe Црна Трава. Нова 

мрежа јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу 

процеса васпитања и образовања, а у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, 

који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Стратегијом развоја васпитања и 

образовања  у Републици Србији до 2020. године. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, број 88/17) Влада Републике Србије донела је Уредбу о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16. марта 2018. године и 

објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године. 

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима за 

доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени 

гласник РС”, број 80/10). Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 

198. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/17), у коме јединица локалне самоуправе треба да донесе акт о мрежи предшколских 

установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи јавних 

предшколских установа и јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о 

мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се планира њихов просторни 

распоред према врсти и структури. Ово је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт 

није само попис тренутног стања јавних установа на територији општине Црна Трава, већ и 

покушај да се предвиди постојање и распоред неких будућих установа, узимајући у обзир 

утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском сликом, односно планом 

развоја општине Црна Трава. 

Уколико Министарство утврди да надлежни орган јединице локалне самоуправе није 

донео акт о мрежи или је донео акт о мрежи који није у складу са критеријумима одредиће 

рок за његово доношење који не може бити дужи од 30 дана. Ако надлежни орган јединице 

локалне самоуправе не донесе акт у датом року Министарство ће у року од 30 дана донети 

одговарајући акт. 
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Правни основ 

Изради Одлуке о мрежи основних школа са седиштем на територији општине Црна 

Трава приступило се на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 

образовања, као и поједине његове делове: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 

број 88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019); 

 Закон о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 

18/10, 101/17, 113/17 –др. закон и 10/2019); 

 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020. године 

(“Службени гласник РС” број 107/12); 

 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 

21/2018) 

 

ИЗВОР ПОДАТАКА 

Приликом израде Одлуке о мрежи предшколских установа  са седиштем на територији 

општине Црна Трава коришћени су подаци и документација: предшколске установе, надле-

жних Одељења Општинске управе општине Црна Трава, Скупштине општине, Регистра 

становништва; Стартегије локалног одрживог развоја општине Црна Трава (2013.- 2018.), 

Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. и других институција, 

организација и извора. Mрежа предшколских установа, утврђена Одлуком о мрежи 

предшколских установа  са седиштем на територији општине Црна Трава, треба да допринесе 

даљем развоју и унапређењу процеса васпитања и образовања у предшколским установама у 

општини Црна Трава, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову 

област одређени Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних предшколских установа 

Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси скупштина јединице локалне самоу-

праве на основу критеријума које утврди Влада. Овај акт треба да уважи принципе једнаког 

права, доступности, ефикасности и ефективности истовремено, а све у складу са географским, 

демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама дате локалне 

средине. 

Доступност, као један од важних принципа у овом контексту, односи се на доступност 

свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и сегрегације по 

било ком основу. 
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Ефективност представља степен  до кога су постигнути постављени циљеви, као и 

какав је однос између планираних и остварених ефеката, а ефикасност се превасходно  односи 

на рационалну и оптималну искоришћеност расположивих просторних и кадровских 

капацитета у јавним предшколсим установама. 

Мрежа предшколских установа, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта 

о мрежи предшколских установа и акта о мрежи предшколских установа  („Службени гласник 

РС” број 21/18), мора бити рационална и планирана по принципу најмање једна предшколска 

установа у свакој јединици локалне самоуправе.  

 

1. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

Административни и географски подаци 

Општина Црна Трава административно припада Јабланичком округу и налази се на 

југоистоку Србије. Географски припада планинско - котлинско- долинској макрорегији, 

мезорегији Јужна Србија у ширем смислу, а микрорегији Власина и Крајиште. Математички 

положај центра општине, насеља Црна Трава одређен је координатама 42О 48' 35" СГШ и 22О 

17' 56" ИГД. Површина општине је 312км2 

Општина се на северозападу граничи са општином Власотинце, на североистоку са 

општином Бабушница, на југу са општином Сурдулица, на југозападу са Владичиним Ханом. 

На западу се налази град Лесковац, а на истоку државна граница са Бугарском. Посматрајући 

географски положај општине Црна Трава, примећује се да је оивичена Грделичком клисуром 

Јужне Мораве са запада, огранцима Суве планине са севера, Српско - бугарском границом на 

истоку, док је са југа ограничава Власинска висораван са Власинским језером. Општина се 

карактерише значајном изолованошћу у односу на главне саобраћајне правце. Једине важније 

везе су пут ка Лесковцу преко Власотинца и пут ка Владичином Хану преко Власине и 

Сурдулице. 

У прошлости, Црна Трава је имала два главна гравитациона тежишта. Једно су 

садашњи гравитациони центри Лесковац и Ниш, преко Власотинца, а друго бугарско насеље 

Трн, које је сад због државне границе и смањења становништва Црне Траве изгубило на 

значају. Северни и северозападни део општине такође одржава везу са Пиротом преко 

Бабушнице, мада сви су административно упућени на Власотинце. Од Лесковца је удаљена 

60км, Пирота 77км од Ниша 95км, а од Београда око 330км. До локалних центара је удаљена: 

до Власотинца 43км, Сурдулице 39км, а до Владичиног Хана 50км. 

Северна граница Општина Црна Трава поклапа се са контактом Родипских и 

Балканских планина. Ово је довело до тога да је тектонска структура овог краја сложена, са 

низом раседних линија и навлака. Ове две масе су различите по старости, тако да можемо 

закључити да у изградњи простора учествују различите стене и морфолошки облици. 

Како је Јужна Србија углавном родопска, изграђена је од старих и прастарих стена, 

гнајса, шкриљаца и гранита, које чине иницијално копно Балканског полуострва. Преовлађују 
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мекше врсте шкриљаца (зелени шкриљци). Такође, на више места има и магматских стена. У 

региону Власотинца и Сурдулице, а који захвата и Црну Траву, гранити и диорити образују 

интрузије дужине 30km и ширине 10km и захватају делове Чемерника, Бесне кобиле и Црног 

врха. У околини Власотинца има излива андезита и дацита у виду палеовулканских терена. 

Шкриљци су иначе доста подложни распадању тако да има доста спирања, клижења, осипања 

и одроњавања терена. Сеизмичка активност ове микрорегије је око 7 степени.  

Црна Трава није богата геолошким ресурсима. Постоје одређене количине 

грађевинског камена, међутим он није на свим локацијама рентабилан за експлоатацију. Од 

минералних сировина, постоје лежишта олова, цинка и злата, али не постоје подаци о 

њиховим резервама, као и одређене количине метаморфних дијабаза, који се користе за 

производњу минералне вуне. Њихова експлоатација није још почела, али је у плану.  

Територија Црне траве је планинског карактера, са висинама које се крећу између 350м 

и 1720 м. Чак 75% територије се налази изнад 1000м надморске висине. Рељеф сачињавају 

планине Чемерник, Варденик, Тумба, као и висораван Црне Траве која се простире на висини 

од 1000 до 1200 метара. Велике висинске разлике на територији општине од 1300m (разлика 

између најниже тачке код ушћа Тегошнице у Власину на 346m и врха Вртоп на планини 

Плана на 1721m), као и терени са средњим и већим нагибом (10О до 30О ) на скоро 70% 

територије, поспешују ионако присутне ерозивне процесе. Резултати тога су јаруге, равнине, 

вододерине, али и акумулативне микро плавине.  

Земљиште са нагибом мањим од 10% је слабо заступљено и заузима око 6% 

територије. Резултат тога је да се на врло малом простору земљисте може користити и 

обрађивати без додатних напора и улагања.  

Експозиција терена је неповољна и претежно северна (североисточна и северозападна) 

и захвата око 40% територије, док су повољне, југоисточна и југозападна експозиција 

заступљене на само 25% територије општине.  

Основне климатске карактеристике су одређене географским положајем, надморском 

висином и рељефом. Црна Трава се одликује планинском климом, док само мањи део на 

надморским висинама испод 1000m има субпланински и умереноконтинентални карактер. На 

ово указује локални термички режим са хладним зимама и свежим летима. 

Просечан број дана са падавинама је 136, а значајно учешће у структури падавина имју 

снежне падавине. Дуг период са снегом (од октобра до маја) и значајна дебљина покривача 

говоре о могућности зимског туризма. Велика надморска висина условљава ветровитост 

поднебља. Најчешћи су западни ветрови који дувају на пролеће и лето и доносе влагу. Током 

зиме дува хладни северац, и источни ветрови. Најређи су јужни. Ово географско подручје, по 

својој клими погодно је за сточарство, шумарство и зимски туризам. 

Кратак историјат општине 

Околина Црне Траве насељена је врло рано. Постоје подаци о  илирским  племенима  из 

5 .века п.н.е., а највише остатака из доба Римљана који су владали овим подручијем  од другог 

бекап.н.е.  па све до краја дванаестог векап.н.е.Староседеоци овог подручија су изумрли  не 
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остављајући  дубњег трага..Највеће насељавање  становништва десило се крајем  дванаестог  

века кад су га населиле избеглице са Косова, Рашке,Метохије,Копаоника и Македоније.Овај 

крај је робовао под Турцима  све до ослобођења  1878. Године.Од ослобођења од турака па до 

другог светског рата , територија општине  се није мењала.  

Име места се везује за једну од легенди о Косовском боју. Верује се да су овде неки 

српски ратници заспали омамљени мирисом отровне траве и због тога пропустили битку. 

Црнотравци се за време турског периода насељавају из претежно рударских региона као што 

су Копаоник, Рашка област и планина Рудник. Током српских сеоба под Арсенијем Трећим 

Чарнојевићем и Шакабентом  већина становништва долази са Косова и Метохије. Статус 

вароши седиште општине Црна Трава, које народ иначе зове Село, добија 1923. године. 

Црна Трава је једно од највећих миграционих подручја у Србији после Другог светског 

рата , премда је сеоба  према Морави  и моравским местима и градовима било и раније. По 

попису становништва, општина Црна Трава је 1948 . године имала 13614 становника, 1953. 

године - 12902, 1961. године - 12319, 1971. године 9672, 1981 - 6366 становника, а данас ни 

половину од последње цифре. Прва исељавања везују се за колонизацију у Војводини. Тако ће 

се из Калне  у Српски Милетић  одселити 20 фамилија, а већ 1962. године из неких села 

(Млачиште, Бајинци) 30 - 40 % становништва се одселило. Данас је Црна Трава по старосној 

структури становништва најстарија општина у Европи, а по броју становника вероватно 

најмања. Већина Црнотраваца се иселила у градове Србије: Београд, Смедерево, Ниш, 

Лесковац, Крагујевац. 

Црнотравци су познати по грађевинарским делатностима у свим крајевима бивше СФРЈ. 

Прва грађевинска школа вуче корене од Зидарско-каменорезачког курса, који је у Црној 

Трави отворен решењем Министарства трговине и индустрије 15. септембра 1919. године. 

Убрзо после тога слични курсеви се отварају и на Власини (1921), у Сурдулици (1921), Рупљу 

(1925), Млачишту, Клисури, Масурици и Џепу. Државна грађевинско-занатска школа 

отворена је 1930. године, по одлуци истог министарства од 12.новембра 1930. године и радила 

све до Другог светског рата. После рата, прво је почела рад Грађевинска школа за пословође и 

ВКВ мајсторе, а доцније и Грађевинска техничка школа. Данас, када је популационо сведена 

на мало насеље, Црна Трава више није у стању сама да покрене свој развој. Шта је то 

условило да изузетно вредни грађевинари, који су се сналазили у свакој врсти посла у белом 

свету, нису били способни да свој завичај учине бољим и развијенијим - питање је које 

постављају нове генерације Црнотраваца. 
 

Демографски подаци 

Општина Црна Трава обухвата територију од 312 км 2 на којој према попису из 2011. године 

живи 1.663 становника у 25 насеља. Према густини насељености спада у групу најређе 

насељених општина у Србији (5 становника на 1 км 2). Насеља су уситњена, расута и збијеног 

типа. Више од половине насеља има мање од 100 становника. Највећа сеоска насеља су 

Градска (257), Преслап (158), Дарковце (91), Криви Дел (126) и Златанце (88). Интезитет 

исељавања и смањење становника сеоских насеља (који чине преко 2/3 укупног 

становништва) је врло изражен и могуће је у блиској будућности очекивати гашења читавих 

насеља, поготово у пограничном појасу. Основна демографска карактеристика становништва 

општине Црна Трава је убрзано демографско пражњење и миграциони процеси на подручју 

целе територије, како сеоских насеља, тако и седишта општине. Тај тренд илуструје чињеница 

да је у периоду од 1948 до 2011. године број становника смањен 5,3 пута. Према попису 

становништва из 2011. године на простору општине живи 1.663 становника или 5 становника 
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на 1 км2 . То је најмања густина насељености на подручју Републике. У односу на попис из 

2002. године број становника је смањен за 900 или 35%, при чему је женско становништво 

смањено за 37% а мушко за 33%. Број домаћинства према попису из 2011. године (797) се је 

смањио у односу на попис из 2002. године (1144) за 347 или 30,33%. Полна структура 

становништва има следеће карактеристике: учешће жена (према попису из 2011. године) 

износи 49,6%, и у односу на попис 2002. године смањено је за 1,2%. Мушко становништво по 

попису из 2011. године износи 50,3% и повећано је у односу на попис из 2002. године за 1,1%. 

Старосна структура становништва знатно је погоршана. Према попису из 2011. године број 

становника од 0 до 9 година износи 66 (3,96%), од 10 до 19 година 103 (6,19%), од 20 до 29 

година 128 (7,7%), од 30 до 39 година 126 (7,58%), од 40 до 49 година 209 (12,57%), од 50 до 

59 година 296 (17,8%) и преко 60 година 735 (33,25%) од укупног броја становника. Број 

радно-активног становништва учествује са 57,66% у укупној популацији. Овај контигент 

становништва је побољшао своју позицију у односу на попис из 2002. године (повећао се за 

20%). Учешће омладине (15 до 30 година) по попису из 2011. године износи 11,72%. У односу 

на попис 2002. године овај контигент становништва је смањен за 40%. Учешће жена у 

фертилној доби по попису из 2011. године износи 9,86%. Број избеглих и расељених лица са 

других подручја, а смештених у Црној Трави износи 20. У Црној Трави је веома неповољна 

образовна и квалификациона структура: велики број становника има само основно 

образовање. 

Стање привреде и перспектива економског развоја 

У свим доступним програмским документима који третирају локални економски развој, 

развојна позиција општине Црна Трава се оцењује као неповољна. Са становишта 

привредног развоја, уз уважавање критеријума који се користе код оцене развијености, 

општина је увршћена у ред најнеразвијених у Србији. Република је у више наврата из 

подстицајних средстава подржавала развојне програме општине. Након 80-тих година, из 

републичких средстава је изграђено више индустријских погона који се нису потврдили 

као реална основа за економски развој, већ су првенствено били у функцији задржавања 

потенцијалних миграната са ових простора. То су индустријски погони ПЈ ,,Јумко” у 

Преслапу, ПЈ Холдихг компаније ,,Симпо” у Црној Трави и погон ,,Леминд” такође у 

Црној Трави. Од оснивања, па до данас ниједан од ових погона није опстао на тржишту и 

није задржао почетни број запослених.  

 

Локални привредни и економски развој општине Црна Трава суочава се са бројним 

проблемима. Генерална слика је незадовољавајућа, општина се налази у стадијуму 

економске стагнације и припада групи привредно најмање развијених и економски 

најсиромашнијих општина у Републици Србији.  

 

Индустрија је неразвијена, индустријски погони отворени 1980-тих у Црној Трави су 

угашени, неактивни и с обзиром на деценијско пропадање тешко је обезбедити 

инвестициона средства за њихово поновно активирање. Доминантан извор прихода и 

основа локалне привреде јесу пољопривреда и сточарство као традиционалне делатности, 

које међутим не остварују довољне позитивне ефекте на подстицај развоја и у извесној 

мери услужни сектор делатности. Пољопривреда и сточарство обављају се применом 

традиционалних и застарелих агро-техничких метода, пољопривредна домаћинства махом 
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производе само за сопствене потребе, мало је оних произвођача који учествују на 

регионалном или националном тржишту са својим производима.  

 

Недостатак кадрова, финансијских средстава, неповољна демографска структура, број 

незапослених, ниска просечна месечна примања, просторна излованост, лоша саобраћајна 

повезаност и опремљеност простора су основни ограничаваући фактори економског 

развоја. Како би се у будућем периоду остварио привредни прогрес, макар у извесној мери, 

развој економије би требао бити усмерен ка коришћењу реалних потенцијала и ресурса 

који су доступни уз уважавање свих недостатака и органичења простора. Предност дати 

малим и средњим произвођачким и прерађивачким погонима, активирати развој органске 

пољопривреде и производњу еколошки безбедне хране, развоју сточарства (пре свега кроз 

оснивање мини фарми коза, оваца и говеда), производњи прехрамбених производа од 

млека и меса, воћарству (узгајање бобичастог воћа), оснивању мањих произвођачких 

погона дрвне индустрије и развоју туризма. 

Према подацима и проценама Републичког завода за статистику из 2017. године, број 

запослених на територији општине, рачунајући и регистроване индивидуалне 

пољопривреднике је 672, што је за 100 мање него у 2016. години. Према подацима РЗС из 

2017. године на територији општине регистровано је 20 активних привредних друштава и 

чак 300 предузетника. Овај број није реалан из разлога што многи предузетници, због 

повољнијег пореског третмана своје радње региструју на територији општине Црна Трава. 

 

Туризам као потенцијал економског развоја 

Територија општине Црна Трава располаже значајним ресурсима и потенцијалима за развој 

туристичке делатности, па ипак поред свих могућности, туризам готово да и није развијен. 

Постојећи смештајни капацитети су недовољни и врло често лоше уређени, опремљеност 

туристичком инфраструктуром и пратећим садржајима је занемарујућа, а туристичка понуда 

је врло ограничена. Велики проблем престављају и недовољно развијена саобраћајна и 

комунална инфраструктура (лошија саобраћајна повезаност, снабдевање водом, каналисање 

отпадних вода, одлагање комуналног и другог отпада, јавна расвета, ниска енергетска 

ефикасност и чести кварови на електро мрежи, слабија телекомуникациона и интернет 

мрежа). Проблеми се посебно умножавају у зимском периоду, када су због велике количине 

снега путеви непроходни, а губици електричне енергије чести. Због свега број туриста на 

годишњем ниву је изузетно низак.  

 

Оно на чему треба базирати развој туризма јесу квалитетни природни, планински предели 

изузетних естетских вредности, богати шумски комплекси, очувано земљиште, квалитетан 

ваздух, бројни планински токови и изворишта који додатно оплемењују простор, богат 

биодиверзитет (заступљени су репрезентативни примерци како флоре, тако и фауне), 

заштићена подручја, близина Власинског језера, традиционална сеоска домаћинства као 

типични представници подручја регије Власине и Крајишта и др. Према томе развој туризма 

треба усмерити ка следећим типовима: одрживи и еколошки туризам, планински, спортско-

рекреативни (алпинизам, бициклизам, хајкинг, авантруристички туризам и сл.), здравствени, 

излетнички, екскурзиони, едукативни и научни, манифестациони, ловни и риболовни, сеоски, 
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агротуризам (нови вид туризма везан за пољопривредне делатности) и др. Туризам базиран на 

еколошки одговорном понашању, где је главни мотив природна и културна баштина у многим 

европским државама представља ефикасан инструмент заштите природног окружења, 

успостављања одрживости и унапређења здравља људске популације, али и локалног и 

регионалног економског развоја. Такав облик туризма не захтева велика почетна улагања, а 

омогућава локалном становништву додатни извор прихода.  

 

Искуства других планинских подручја у свету указују да је контролисан и одржив развој 

туризма у комбинацији са другим комплементарним активностима (органска пољопривреда, 

шумарство, заштита предела) највише допринео очувању ресурса, природних вредности и 

развоју локалних заједница. Очување, унапређење, заштита и рационално коришћење 

природних ресурса, културно-историјских и етно-вредности представљају полазне 

критеријуме и мерила за развој планинских подручја. Осим заштите природних елемената 

простора, подједнако је важно очувати културну баштину и културни индентитет локалних 

заједница. Културно наслеђе планинских подручја подједнако је угрожено друштвеним 

променама, те је важно успоставити интегралну заштиту природног и културног наслеђа. У 

наредном периоду потребно је активније радити на развоју туризма општине Црна Трава кроз 

увођење алтернативних облика туристичке активности, на унапређивању туристичке 

инфраструктуре, ширењу смештајних капацитета и пратећих садржаја са циљем 

диверзификације туристичке понуде, продужења трајања боравка и привлачења већег броја 

домаћих, а посебно страних туриста.  

 

Просторним планом Општине Црна Трава издвојене су четири предеоне целине/зоне које, 

према одликама и међусобном прожимању, представљају сегменте специфичне туристичке 

понуде у простору општине:  

- Западна предеона целина – обухвата простор западно од реке Власине. Са полазним 

местом Црна Трава и главним туристичким правцем Чемерник – Гремада – Острозуб. 

Планом се предвиђа да туристички садржаји и понуде на овом правцу буду део 

интегралне понуде и везе Власинско језеро – Власотинце. У ову туристичку осовину 

развоја се у укључују, са својим специфичним предеоно-културолошким садржајма и 

насеља кроз која пролази (Млачиште, Бајинци, Јовановци па до Доброг Поља, које као 

насеље са појединим функцијама треба да обезбеди друге намене, сервисне, услужне, 

као допуна туристичкој понуди). Преко 80% површине источне предеоне целине је на 

висини од преко 1000 метара надморске висине са изузетним вредностима лепоте 

предела. 

- Централана предеона целина – са планином Плана као централним мотивом, обухвата 

простор источно од реке Власина до насеља Дарковце на северу и насеља Преслап на 

истоку. Насеље Златанци је планирано као насеље са специфичним функцијама, 

односно центар ове туристичке целине. Надморска висина је преко 1000м, са највишим 

врхом општине Орловац 1707м. Јужни део ове предеоне целине је део проглашеног 

Предела изузетних одлика Власина.  

- Северна предеона целина – северни део општине са Састав Реком као централним 

насељем за информације и сервис. Потпуну афирмацију овај простор ће имати 

реализацијом акумулације Свође уз контролисане режиме коришћења у складу са 

зонама санитарне заштите.  

- Источна предеона целина – обухвата простор К.О. Кална, Преслап и Градска. 

Специфичани предели под шумама, са теренима великог нагиба и успона, 

пространства ливада и пашњака, условили су планирање посебних видова туризма 
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(планинарења, брдско пешачење и бициклизам, параглајдинг и други екстремни 

спортови...), са најмање потребних улагања у туристичку инфраструктуру. Подручје 

Тумба је коначно одредиште ове предеоне целине.  

 

Најзначајнија постојећа и планирана туристичка места, комплекси и пунктови на територији 

општине Црна Трава јесу: Црна Трава, Гребенско-панорамском туристички коридор: 

Чемерник – Гремада – Острозуб, планински комплекс Плана и значајнија туристичка насеља: 

Брод, Криви Дел, Златанце, Бајинци, Млачиште, Јовановци, Чука (еколошки, сеоски, 

излетнички, рекреативни, манифестациони туризам), Састав реке, Градска и Рупље 

(транзитни туризам).  

 

Туристички производ дестинације представља интегрални производ састављен од одређеног 

броја елемената као његових конституишућих делова (атрактивност, приступачност и услови 

за боравак). Атрактивност туристичког производа Црна Трава чини комбинација разних 

елемената природне и друштвене атрактивности. Друштвену атрактивност Црне Траве чини 

њено културно-историјско наслеђе и антропогени ресурси: историјски споменици из  Првог и 

Другог светског рата светског рата, верски објекти,  културне манифестације, сеоска 

архитектура, фолклор, гастрономија, стари занати и сл. Као ограничавајући фактори јачања 

туристичког производа општине Црна Трава издваја се (не)приступачност ове туристичке 

дестинације у односу на  туристичко тржиште, у смислу његове удаљености и трошкова које 

је потребно направити да би се дошло до туристичког производа. Услови за боравак 

подразумевају све елементе туристичке понуде Црне Траве из домена: смештаја: хотелски 

смештај и смештај у сеоским домаћинствима и викендицама, исхране – ресторани, кафане, 

брза храна и други угоститељски објекти и као последње елементи забаве, разоноде, 

рекреације – риболов, лов, пешачење, планинарење, пливање, спортске активности, излети и 

др. Генерално посматрано смештајни капацитети општине Црна Трава су веома оскудни, а и 

угоститељство које је пратећа делатност туризму такође је недовољно развијена, што значи да 

су и сами постојећи услови боравка ограничавајући фактор развоја туризма.  

 

Разматрано подручје погодно је за ширење и развој како зимске, тако и летње туристичке 

понуде. Зимска туристичка понуда треба бити базирана на могућности бављења зимским 

спортовима: скијањем, алпинизмом или неким другим облицима рекреације. Летња 

туристичка понуда може бити у већој мери дисперзна, те да се потенцијалним туристима 

понуди широк дијапазон туристичких и спортско-рекреативних активности: бициклистичке и 

пешачке туре, камповање, дневни излети, лов и риболов, сакупљање лековитог биља, 

параглајдинг, научно-едукативни, културни, манифестациони, авантуристички, омладински, 

здравствени, рурални и екотуризам (који може укључити различите еко-кампове и еко-

радионице и сл.).  
 

2. УСТАНОВA ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА  
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Историјски осврт на развој предшколске установе  у општини Црна Трава 

Предшколску установу „Младост“ у Црној Трави основала је Скупштина самоуправне 

интересне заједнице дечије заштите општине Црна Трава 27.11.1986. године. 

У одлуци се наводи да је делатност Радне организације Дечији вртић „Младост“ у 

оснивању, предшколско васпитање и образовање деце узраста до 3 године и деце од 3 године 

до поласка у основну школу. Одлуком је дифинисано стицање средстава, права и одговорност 

привременог пословног органа и доношење акта о систематизацији, као и друга питања од 

значаја за формирање радне организације. 

Изградња дечијег објекта за децу у Црној Трави завршена је 1990 .године уз значајно 

учешће Републичког фонда дечије заштите. 

Предшколска установа у Црној Трави располагала је и прилагођеним простором у 

основној школи „ Александар Стојановић“. 

Предшколска установа почела је са радом 11.02.1991. у новом изграђеном објекту. 

Приказ мреже јавних предшколских установа  

Мрежу предшколске установе  сачињава 1 објекат са седиштем у Црној Трави. Школске 

2014/2015. године отворено је истурено одељење у селу Градска. Истурено одељење је исте 

године укинуто по истеку припремног предшколског програма. Постојећа мрежа 

предшколске установе утврђена је Одлуком о мрежи предшколске установе  на територији 

општине Црна Трава. 

Предшколска установа „Младост“ Црна Трава у Црној Трави  

 

 Адреса:  16215 Црна Трава 

 Телефон: +381 (0)16/811-277 

 Email: pumladostct@mts.rs 

 Предшклска установа „Младост“ Црна Трава се налази у Црној Трави  
 Васпитно образовани програм похађа 22 васпитаника  

 Васпитно образовани програм се одвија на српском језику  

 

ПРИЛОГ:  Преглед предшколске установе са бројем васпитаника и група у школској 2012/13. 

и 2018/19.  
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1. 
Предшколска установа 

„Младост“ Црна Трава  
20          2 22 2 2 ДА 

 

Просторни распоред  

Васпитно-образовни рад у оквиру предшколске установе се тренутно изводи у Црној 

Трави у 2 васпитно образовне групе и то : 

 

-мешовита група од 1 до 5,5 година 

- група прдшколаца од 5,5 до 6, година . 

             

Радне јединице Предшколске установе „Младост“ Црна Трава у Црној Трави имају 

потребан кадар за несметано извођење васпитно-образовног рада (изузев за ученике са 

сметњама у развоју), довољан број помоћног особља и административно-финансијских 

радника.  

Територија Општине Црна Трава се простире на 312км
2
 и

  
обухвата 25 насељених места. 

Према попису становништва из 2001. године број становника општине Црна Трава износио је 

2563, према попису из 2011. тај број је 1663, док су процене Републичког завода за 

статистику да је средином 2017. године тај број пао на 1278, односно да је густина 

насељености 4 становника по км2. 

Према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину проценат 

становника старости до 17 година у укупном броју становника износи 7%, старости од 18 до 

64 године износи 58%, а преко 65 је 37%.  

Пад броја становника, узрокована ниском стопом фертилитета, као и великом 

миграцијом, узрокује и пад у броју деце предшколског узраста, те се долази до ситуације да 

на великој територији живи веома мали број деце. 

У складу са описаним чињеницама и из наведених разлога, васпитно образовање се на 

територији општине Црна Трава организује у једној предшколској установи. Седиште 

предшколске установе  је у Црној Трави.   

 

Анализа кретања броја предшколаца, укупног броја васпитаника и броја група у 

претходне четири године 

 

У циљу анализе тренда кретања броја предшколаца и укупног броја васпитаника у 

претходне четири школске године (2015/16.-2018/19.година) прикупљени су одговарајући 

подаци и приказани у прилогу: 

ПРИЛОГ: Приказ броја предшколаца и броја група у тренутно важећој мрежи 

предшколских установа  

Редни
 

број 

Назив предшклске 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 
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1. ПУ“Младост“ Црна Трва  7 2 6 2 5 2  5 2 

 

Просторни и кадровски капацитети предшколске установе 

ПРИЛОГ: Приказ просторних и кадровских капацитета предшколске установе , стање у 

школској 2018/19 години
1
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1. ПУ“Младост „Црна Трава  514,14м2 0 24     8 22 8 

 

 

3. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА  

Број рођене деце и број предшколаца  

ПРИЛОГ: Број  предшколаца, почев од 2010-2018.године је следећи: 

 

                                                           
 Подаци у табели дати су у циљу симаулације трендова и дефинисања предлога могућих решења 

Школска година 

Број уписане деце у 

предшколски 

програм 

2010/2011. 6                                                                                                                                              

2011/2012. 5 

2012/2013. 7 

2013/2014. 5 

2014/2015. 8 
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Општина Црна Трава нема породилиште, тако да се деца рађају, углавном, у Лесковцу и 

тамо бивају уписана у матичне књиге. С друге стране, према подацима Републичког завода за 

статистику, у 2015. години на територији општине је рођено 6 беба, у 2016. – 7, у 2017. – 7. 

Тренд рађања у наредном периоду неће много одступати, у највећем броју случајева реч је о 

једноцифреном броју новорођене деце, а одређени проценат њих, услед миграција, не буде 

уписан у предшколску установу на територији општине Црна Трава. Очекује се исти или 

незнатно мањи број деце у предстојећем периоду, док је тешко вршити процене да ли ће и 

колико број деце бити рођено у околним насељима, која су двадесет и више километара 

удаљена од објекта предшколске установе. Управо рођење деце у тим удаљеним насељима и 

одлука њихових родитеља да настави живот у њима, рађа потребу за отварањем издвојених 

одељења. С обзиром на тренд кретања броја предшколске деце у претходним годинама, као и 

неких предвиђања за предстојећи период, као адекватним се сматра решење да се мрежа 

предшколских установа на територији општине Црна Трава састоји из једне предшколске 

установе, са седиштем у Црној Трави, а да се према указаним потребама (рођење већег броја 

деце у неком од насеља) отвори и неко издвојено одељење. Предшколска установа „Младост“ 

не располаже објектима ван свог седишта, али би за случај постојања потребе отварања 

издвојеног одељења у неком од насељеним места, објекат био обезбеђен давањем на 

коришћење неког од објеката у јавној својини општине или давањем просторија основне 

школе на територијама тих насеља, а у договору са Основном школом „Александар 

Стојановић“. 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

4.1  Развој мреже предшколске установе  у наредних четри -осам година 

План развоја мреже предшколске установе  у наредних четири до осам година заснива 

се на следећим констатацијама и закључцима: 

 

1. Опстанак предшколске установе зависи од демографске ситуације у средини у којој 

се налазе, али исто тако је евидентно да гашење истурених одељења додатно 

подстиче негативне демографске трендове у општини, јер је већ више пута уочено 

да кад место остане без деце предшколског узраста , брзо  остане и без 

становништва.  Полазећи од ове констатације и од чињенице да предшколско 

васпитање на подручју општине Црна Трава има дугу и богату историју и традицију, 

Мрежа предшколске установе  на територији општине Црна Трава, са једним 

објекотом и повременим истуреним одељењем , може се сматрати добрим 

решењем. То значи, да ће се и надаље радити доследно и одговорно на даљем 

развоју мреже предшколских установа. 

2015/2016. 7 

2016/2017. 6 

2017/2018. 5 
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2. У наредном периоду (2019.-2025.) локална самоуправа општине Црна Трава ће 

пратити развојне програме и пројекте у области образовања на нивоу државе, 

анализираће друштвено-економска кретања на својој територији; по потреби ће 

учествовати у изради локалних пројеката из области васпитања и  образовања и др; 

примењиваће законска решења донета из области предшколског образовања, и у 

складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја предшколске установе , број и 

просторини распоред предшколских објекта. 

3. У циљу обезбеђивања доступности предшколског  образовања за особе са сметњама 

у развоју, поред општих услова, општина ће посебно радити на обезбеђивању 

бесплатног превоза и боравка васпитаника на већој удаљености, радиће на 

побољшању физичке доступности простора у којима се одвија васпитно-образовни 

рад, на обезбеђивање техничких помагала, могућности коришћења адаптираних 

информационо-комуникационих средстава и учења на даљину, на пружању  помоћ 

персоналног асистента и сл. 

4. Посебно ће се пратити упис васпитаника у предшколски програм . 

5. Посебна пажња посветиће се ревитализацији пограничних/сеоских подручја са 

изразито ниском стопом природног прираштаја. Радиће се на  стварању  услова за 

задржавање становништва у овим срединама и на одржавању и развој живота у 

истом, посебно у породицама које су опредељене за пољопривреду као основно 

занимање. Потребно је додатно саобраћајно и инфраструктурно унапредити живот и 

рад у овим срединама. 

 

5.  ОДЛУКА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

 

5.1  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Ha основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019), члана 
2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта o 
мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ бр. 21/2018), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 40. Статута општине Црна Трава, број 06-77/2019-01 од 25.03.2019. године, 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана __.2019. доноси 
 

О Д Л У К У 

О мрежи установа за децу у општини Црна Трава  

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа установа за децу у општини Црна Трава. 

 

Члан 2. 

Мрежа прешколских установа у општини Црна Трава састоји се од : 

 

1. Предшколска установа „Младост“Црна Трава у Црној Трави и то : 

 

а)  Целодневни боравак: 
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- За узраст деце од 1 до 5,5 година                                      садашњи број  

                                                                                                           једна група  

 

 

 

 б) Четворочасовни програм 

  

- За узрaст деце 5,5 годинa - 6,5 година                                  једна група  

    

 

Члан 3. 

 

            Обим делатности изражен у броју група по облицима рада са децом утврђује се 

Годишњим програмом  рада који доноси установа у складу са Законом, а одобрава га 

Скупштина општине Црна Трава . 

                                                                        

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном  гласнику 

града Лесковцу .“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основ за доношење ове Одлуке су Закон о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019), 

Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта o 

мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ бр. 21/2018), Статут Општине Црна 

Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 8/2019). 

Према члану 104. став 1. Закона о основама система образовања н васпитања број и 

просторни распоред јавних предшколских установа, према врсти и структури, планира се 

актом о мрежи установа, док је 90. истог Закона прописано да је оснивач јавне установе 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.   

Према члану 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања акт о 

мрежи јавних доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу критеријума које 

утврди Влада. 

Према члану 15. тачка 4. Статута Општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца“, број 8/2019), Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом стара 

се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање 

и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, 

културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе. 

Према члану 40. тачка 6. Статута Општине Црна Трава, Скупштина општине, у складу 

са законом доноси прописе и друге опште акте. 

Према члану 40. тачка 11. Статута Општине Црна Трава Скупштина општине, у складу 

са законом, оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, 

основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;. 

Према одредби члана 198. став 3. Закона о основама система образовања н васпитања  

јединица локалне самоуправе ће, у року од годину дана од дана утврђивања критеријума из 
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става 2. истог члана (а реч је о критеријумима за доношење мреже предшколских установа и 

основних школа), донети акт о мрежи предшколских установа и основних школа. Влада 

Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на седници 

Владе Републике Србије одржаној 16. марта 2018. године, објављена је у „Службеног 

гласнику РС“, број 21/2018 од 19.03.2018. године, а ступила је на снагу осмог дана од дана 

објављивања, тј. 27.03.2018. године. 

Према члану 2. став 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, акт о мрежи јавних 

предшколских установа доноси се на основу следећих критеријума:  

  
1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, 

без дискриминације и сегрегације по било ком основу; 

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма 

припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје 

најмање девет месеци; 

3) 70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, 

у складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и 

другим националним документима и потврђеним међународним конвенцијама; 

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе; 

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом; 

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и 

образовања, у различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном 

трајању) и другим облицима рада и услуга; 

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и 

подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог 

права на предшколско васпитање и образовање на језику националне мањине. 

 

С обзиром на тренд кретања броја предшколске деце у претходним годинама, као и 

неких предвиђања за предстојећи период, као адекватним се сматра решење да се мрежа 

предшколских установа на територији општине Црна Трава састоји из једне предшколске 

установе, са седиштем у Црној Трави, а да се према указаним потребама (рођење већег броја 

деце у неком од насеља) отвори и неко издвојено одељење. Предшколска установа „Младост“ 

не располаже објектима ван свог седишта, али би за случај постојања потребе отварања 

издвојеног одељења у неком од насељеним места, објекат био обезбеђен давањем на 

коришћење неког од објеката у јавној својини општине или давањем просторија основне 

школе на територијама тих насеља, а у договору са Основном школом „Александар 

Стојановић“. 

 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

 

 


