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1. Увпд 
 
 
Савременп друщтвп налази се на знашајнпм раскрщћу, услед тещкп ппмирљивих захтева тржищне 
екпнпмије, кпја на једнпј страни захтева ефикаснпст и прпфитабилнпст, дпк на другпј страни ппстпји 
захтев у ппгледу екплпщке прихватљивпсти и смаоеоа претоа и ризика пп живптну средину. 
Кпнцепт пдрживпг развпја је у пквирима ЕУ усвпјен кап ефикасан пдгпвпр на ппстпјеће изазпве у 
ппгледу развпја екпнпмије и савременпг друщтва. Према Пппулаципнпм фпнду Уједиоених нација 
(UNFPA)1, пд 2008. гпдине вище пд пплпвине станпвнищтва Планете би требалп да насељава градпве. 
Рурална ппдрушја свих 27 земаља ЕУ пбухватају пкп 90% укупне теритприје и 56% станпвника. Збпг 
тпга јашаое пплитике руралнпг развпја дпбија на важнпсти и уврщтава се међу развпјне припритете 
ЕУ. У дпсадащоем перипду пствариваоа Заједнишке аграрне пплитике развпј руралних ппдрушја 
традиципналнп се пслаоап на ппљппривредну прпизвпдоу кап главнпг нпсипца материјалнпг 
развпја. Накпн сущтинских прпмена Заједнишка аграрна пплитика се пд пплитике ппдрщке 
ппљппривреднпј прпизвпдои, пре-усмерава према ппвећаоу квалитета прпизвпда, изазпвима 
тржищта, кприщћеоу нпвих развпјних мпгућнпсти и пшуваоу пкплине. Увпђеое руралнпг развпја је 
пдгпвпр на прпблеме кпје су ппгпдили сепске заједнице, услед дптадащое пплитике ппдрщке 
ппљппривреди крпз ппдстицајне мере усмерене на ппдрщку прпизвпдои прекп субвенција пп 
кплишини прпизведене рпбе или пп пбрадивпј ппврщини. Спрпведене рефпрме и увпђеое руралнпг 
развпја у щему ппдрщке и финансираоа, уз примену принципа пдрживпг развпја, стварају се услпви 
за ренесансу руралнпг ппдрушја и "сепскпг нашина живпта" на теритприји ЕУ. Према критеријумима 
OECD-а, руралним пбластима се сматрају пне средине у кпјима је густина насељенпсти исппд 150 
станпвника пп килпметру квадратнпм. У Србији пве пбласти заузимају 85% теритприје у кпјима живи 
вище пд пплпвине укупнпг станпвнищтва (55%), са прпсешнпм густинпм насељенпсти пд 63 
станпвника пп квадратнпм килпметру. Дугпрпшан тренд смаоеоа брпја станпвника у руралним 
пбластима заступљен је ппсебнп на југу и истпку Србије, щтп је дпвелп дп дисбаланса у развпју 
између урбанизпваних и руралних пбласти. Ппследоих деценија тренд напущтаоа села је на 
забриоавајућем нивпу. Ппщтина Тргпвищте је ппгранишна ппщтина и налази се на трпмеђи 
Републике Србије, Републике Македпније и Републике Бугарске. Пснпвна карактеристика ппщтине је 
вищедеценијска неразвијенпст, ппјава нпвпг транзиципнпг сирпмащтва, интензивнп демпграфскп 
пражоеое, кумулирани екпнпмски  спцијални и прпблеми. Ппщтина не дпстиже ни 1/3 прпсека НД 
пп станпвнику Србије.  Супшена са нагпмиланим прпблемима ппщтина Тргпвищте је заппшела прпцес 
оихпвпг рещаваоа применпм мпдела пдрживпг развпја. У сарадои са Канцеларијпм за пдрживи 
развпј недпвпљнп развијених ппдрушја реализује прпјекат Израда Стратегије руралнпг развпја 
ппщтине Тргпвищте 2014- 2018. Стратегија руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 2014- 2018 ( у даљем 
тексту: Стратегија) је петпгпдищои прпграмски дпкумент и инструмент настап партиципативнпм 
анализпм пптенцијала и дефинисаоем припритета у сврху ефикаснијег и ефективнијег управљаоа 
развпјем теритприје, а крпз смернице за развпј припритетних пбласти: ппљппривреде, 
предузетнищтва и инфраструктуре. Стратегија треба да пмпгући супшаваое са најважнијим развпјним 
изазпвима а кпји се не мпгу превазићи без наципналне и сппљне ппдрщке. Пна треба пдреди 
предуслпве за дпследнп и пптпунп кприщћеое средства развпјних иницијатива наципналнпг или 
еврппскпг карактера са циљем ппбпљщаоа спцијалнп екпнпмских услпва ппщтине. Имплементација 
Стратегије треба да дппринесе екпнпмскпм прпсперитету руралнпг ппдрушја, пднпснп да пбезбеди 
бпље услпве за живпт и рад станпвнищтва на ппдрушју ппщтине Тргпвищте. Стратегија је резултат 
мулти-сектпрскпг приступа и пуне партиципације приватнпг, јавнпг и невладинпг сектпра ппщтине. 
Залагаоем свих актера у прпцесу израде Стратегије ппстављени су  циљеви и припритети развпја и 
дефинисан кпнкретан Акципни план за рурални развпј ппщтине Тргпвищте.  

 
 
 

                                                 
1
 UNFPA, the United Nations Population Fund: http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm 

http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm
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2. Циљеви стратегије и значај за ппштину 
 
 
Ппщтина Тргпвищте припада IV групи изразитп недпвпљнп развијених јединица лпкалних сампуправа  
шији је степен развијенпсти исппд 60 % републишкпг прпсека2. Пстварени наципнални дпхпдак и 
висина инвестиција пп глави станпвника у ппщтини је далекп исппд републишкпг прпсека и не 
дпстиже ни 1/3 прпсека НД пп станпвнику Србије. Пснпвна карактеристика ппщтине је 
вищедеценијска неразвијенпст, ппјава нпвпг транзиципнпг сирпмащтва, интензивнп демпграфскп 
пражоеое, кумулирани екпнпмски  спцијални и прпблеми. Већина  индустријских предузећа вище 
није у функцији, а велики брпј заппслених радника у пвпј грани је псталп без ппсла. Разлпзи за пваквп 
стаое су мнпгпбрпјни, ппшев пд лпще екпнпмске пплитике на свим нивпима, затим изпстанка 
инпвација у прпизвпдои, неппстпјаоа ппвпљних кредита, сппрпј приватизацији и спприм 
институципналним рефпрмама. Дпсадащои развпј, је у првпм реду бип везан за кприщћеое 
пптенцијала за ппљппривреду, и крпз ангажпваое маое квалификпване радне снаге. Запстатак у 
развпју у прптеклпм перипду је резултирап миграцијама људи са села у друге градпве и емиграцијпм 
младих људи са села. Демпграфскп пражоеое, запстајаое у екпнпмскпј развијенпсти и недпвпљнп 
диверсификпвана екпнпмска структура ппдрушја, услпвили су маргинализацију ппщтине. Недпстатак 
пдгпварајућег кадра пдражава се на екпнпмију у целини, јер утише на ефикаснпст и кпнкурентнпст 
привреде. Наведени прпблеми представљају развпјне изазпве ппщтине Тргпвищте. Прпцес оихпвпг 
рещаваоа мпгућ је једнинп применпм мпдела пдрживпг развпја прекп прпцеса стратещкпг 
планираоа. У сарадои са Канцеларијпм за пдрживи развпј недпвпљнп развијених ппдрушја ппщтина 
Тргпвищте реализује прпјект  "Израда Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 2014- 2018". 
Циљ израде пве Стратегије је кпмплексна спцип-екпнпмска анализа ситуације на теритприји ппщтине 
какп би се идентификпвали специфишни мпдели развпја и фпрмулисала дугпрпшна кпнцепција 
уравнптеженпг и пдрживпг развпја крпз активираое пптенцијалних теритпријалних ресурса ппщтине. 
Стратегија ппставља циљеве и пдређује припритете и мере за рурални развпј ппщтине и пружа 
кпнкретан Акципни план за рурални развпј кпји пдсликава пптребе лпкалнпг станпвнищтва. Пна 
пмпгућује ппщтини супшаваое са најважнијим развпјним изазпвима кпји се не мпгу превазићи без 
наципналне и сппљне ппдрщке.  Уједнп утише на ствараое предуслпва за пптпунп кприщћеое 
средства предприступних фпндпва ЕУ (IPARD3-а).Реализацијпм Стратегије пшекује се ппбпљщаое 
спцијалних и екпнпмских услпва за пдрживи рурални развпј ппщтине, пднпснп: 
 

 Унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривреднпг и щумарскпг сектпра базиранпг на 
пдрживпм развпју; 

 Унапређеое живптне средине и крајплика; 

 Унапређеое квалитета живпта у руралним ппдрушјима, уз ппдстицаое диверзификације 
руралне екпнпмије. 

 Развпј пдрживе ппљппривреде аутпхтпних, традиципналних и прпизвпда са гепграфским 
ппреклпм, развпј прераде и лпкалнпг тржищта крпз прпмпцију руралнпг, агрп и 
екплпщкпг туризма. 

 Дефинисаое развпјних мера кпје ће активирати пптенцијале села и мптивисати 
станпвнищтвп на ппвећаое квалитета живпта у сепским ппдрушјима у услпвима тржищне 
привреде.  

 Усппстављаое партнерства јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра и заједнишкп 
делпваое у пквиру лпкалних акципних група пп принципима LEADER-а. 

 
 
 

                                                 
2
  Уредба п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 2013.г. 

''Службени гласник РС'', бр.62/2013. 
3
 IPARD Пета кпмппнента Инструмента за претприступну ппмпћ намеоена руралнпм развпју.  
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3. Правни и стратешки пквир израде стратегије 
 
3.1. Правни пквир-Закпнска регулатива 
 
Ппљппривреда Србије налази се пред изазпвпм кпји намеће приступаое Еврппскпј Унији. Пвај 
прпцес дпнпси брпјне прпмене кап щтп су прпмене у структури прпизвпдое, прганизпваоу фарми, 
управљаоу ресурсима, систему кпнтрпле прпизвпдое, приступу тржищту, пднпсу према пшуваоу 
живптне средине, руралнпм развпју и усвајаоу еврппских стандарда. Приближаваое Еврппскпј Унији 
ппдразумева ппстепенп преузимаое впдеће улпге у прпцесу прпграмираоа и реализације средстава 
кпјима ЕУ ппмаже тај прпцес. Република Србија у прпцесу еврппских интеграција дпбила је статус 
кандидата, щтп јпј птвара пут ка фпндпвима ЕУ за рурални развпј. Нпви Претприступни инструмент 
(ИПА) захтева увпђеое пдгпварајућих структура за управљаое фпндпвима ЕУ и пдгпварајућа 
финансијска средства из наципналнпг бучета кпјима ће се ппдржати прпјекти финансирани из ИПА 
прпграма. Србија је заппшела прпцес израде Наципналнпг прпграма руралнпг развпја 2014-2020 и 
ствараоа децентрализпваних структура управљаоа щтп су предуслпви за кприщћеое ИПАРД 
средстава ЕУ. Србија улаже велике наппре какп би се придружила спрпвпђеоу Заједнишке 
ппљппривредне пплитике Еврппске уније. Усвајаоем  Закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и 
руралнпм развпју  и  сетпм ппд закпнских аката  пмпгућенп је ствараое предвидљивпг амбијента за 
ппљппривредну прпизвпдоу, лакще планираое средопрпшних и дугпрпшних инвестиција, 
унапређеое кпнкурентнпсти, увпђеое јединствене евиденције п ппдстицајима кап и усаглащенпст са 
прпписима ЕУ. Пвим прпписима предвиђени су ппдстицаји и физишким и правним лицима ( 
ппљппривредници,  задруге, предузећа, верске заједнице и друге прганизација кпје се баве 
ппљппривреднпм прпизвпдопм).  Аграрна пплитика и пплитика руралнпг развпја, ппстаје 
јединствена за шитаву теритприју Републике Србије а пмпгућује се аутпнпмним ппкрајинама и 
лпкалнпј сампуправи да утврђују и сппствене мере ппдрщке за спрпвпђеое те пплитике на свпм 
ппдрушју и тп крпз лпкалне стратегије развпја и плаћаоа премије псигураоа, регреса за складищтеое 
у јавним складищтима и регреса за репрпдуктивни материјал. Пплазна пснпва и пснпвни референтни 
дпкументи за израду Стратегије су закпнска рещеоа из пбласти ппљппривреде, руралнпг и 
регипналнпг развпја кап и припадајући ппдзакпнски акти из пвих пбласти.  
 
Закпн п ппљппривреди и руралнпм развпју ("Сл. гласник РС", бр. 41/09 и 10/13): Пвп је крпвни 
закпн за аграрни сектпр и рурални развпј. Оиме се уређују циљеви и нашин пствариваоа 
ппљппривредне пплитике, кприсници ппдстицаја, евидентираое и извещтаваое у ппљппривреди, 
регистар ппљппривредних газдинстава, интегрисани ппљппривредни инфпрмаципни систем и низ 
других рещеоа везаних за ппераципнализацију пплитике у пбласти ппљппривреде и руралнпг 
развпја. Мерама структурне пплитике, кпје се предвиђају закпнпм, ппдстише се екпнпмска 
ефикаснпст ппљппривредне прпизвпдое ради псигураоа стабилнпг дпхптка и пдгпварајућег 
ппжељнпг живптнпг стандарда на сепскпм ппдрушју. Тим мерама предвиђенп је вище врста ппмпћи и 
тп: ппдрушјима с птежаним услпвима рада у ппљппривреди тзв."маргинална ппдрушја"; унапређеое 
прпграм защтите живптне средине, пшуваое биплпщке разнпврснпсти, инвестиције у ппљппривредна 
газдинства и прпграм диверзификације руралне екпнпмије и унапређеое квалитета живпта у 
руралним пбластима. 
 
Закпн п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју ("Сл. гласник РС" брпј 10/13): Пвим 
закпнпм уређује се врсте ппдстицаја, нашин кприщћеоа ппдстицаја, Регистар ппдстицаја у 
ппљппривреди и руралнпм развпју, кап и услпви за пствариваое права на ппдстицаје у 
ппљппривреди и руралнпм развпју. Закпн утврђује да  јединице лпкалне сампуправе мпгу да утврђују   
мере   ппдрщке   за   спрпвпђеое   ппљппривредне   пплитике   и   пплитике руралнпг     развпја     за     
ппдрушје   свпје  теритприје. Међутим пне не мпгу да утврђују мере ппдрщке кпје се пднпсе на 
директна плаћаоа, псим за премију псигураоа за усеве, плпдпве, вищегпдищое засаде, расаднике и 
живптиое, регресе за трпщкпве складищтеоа у јавним складищтима, регресе за репрпдуктивни 
материјал и тп самп за вещташкп псемеоаваое и за кредитну ппдрщку, суфинансираое камата за 
ппљппривредне кредите, репрпматеријала, куппвине ппљппривредне механизације, мащина у 
стпшарству, впћарству и ппвртарству, куппвину стпке, ветеринарских трпщкпва.  
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Закпн предвиђа да јединице лпкалне сампуправе мпгу да пснивају правна лица за ппдрщку за 
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја. Средства за спрпвпђеое 
ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја пбезбеђују се у бучету јединице лпкалне 
сампуправе и кпристе се у складу са прпгрампм ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и 
пплитике руралнпг развпја кпји пдпбрава министарствп ппљппривреде. Закпн п ппдстицајима у 
ппљппривреди и руралнпм развпју предвиђа директна плаћаоа, ппдстицаје мерама руралнпг развпја 
и ппсебне ппдстицаје. Директна плаћаоа пбухватају: премије, ппдстицаје за прпизвпдоу, регресе и 
кредитну ппдрщку. Ппдстицаји за мере руралнпг развпја пбухватају ппдрщку прпграмима кпји се 
пднпсе на: 
 

1) Инвестиције у ппљппривреди за унапређеое кпнкурентнпсти и дпстизаое стандарда 
квалитета и тп: 

 Инвестиције у ппљппривредну прпизвпдоу; 

 Усппстављаое и јашаое прпизвпђашких група; 

 Инвестиције у прераду ппљппривредних прпизвпда и маркетинг. 

2) Пдрживи рурални развпј и тп:  

 Спрпвпђеое агрпекплпщких мера; 

 Прганска прпизвпдоа; 

 Пшуваое биљних и живптиоских генетишких ресурса; 

 Надпкнада прппущтене дпбити кап ппследицу спрпвпђеоа дпбре ппљппривредне праксе, 
дпбрпбити живптиоа и других пплитика защтите и пшуваоа живптне средине. 

3) Унапређеое руралне екпнпмије и тп: 

 Инвестиције за унапређеое и развпј руралне инфраструктуре; 

 Унапређеое екпнпмских активнпсти на селу крпз ппдрщку неппљппривредним активнпстима; 

 Екпнпмске активнпсти у смислу дпдаваоа вреднпсти ппљппривредним прпизвпдима, кап и 
увпђеое и сертификацију система безбеднпсти и квалитета хране, прганских прпизвпда и 
прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла; 

 Унапређеое пбука у пбласти руралнпг развпја. 

4) Припрему и спрпвпђеое лпкалних стратегија руралнпг развпја. 

 Припрема лпкалних стратегија руралнпг развпја; 

 Спрпвпђеое лпкалних стратегија руралнпг развпја. 

 
Ппдстицаји за унапређеое кпнкурентнпсти и дпстизаое стандарда квалитета су врста ппдстицаја кпји 
се спрпвпде у циљу унапређеоа тржищнпг ппслпваоа, дпстизаоа стандарда квалитета и унапређеоа 
кпнкурентнпсти. Ппдстицаји за пдрживи рурални развпј су врста ппдстицаја кпји се спрпвпде у циљу 
унапређеоа защтите живптне средине. Ппдстицаји за унапређеое руралне екпнпмије су врста 
ппдстицаја кпји се спрпвпде у циљу унапређеоа квалитета живпта у руралним ппдрушјима. 
Ппдстицаји за  припрему и спрпвпђеое лпкалних стратегија руралнпг развпја су врста ппдстицаја кпји 
се спрпвпде у циљу пмпгућаваоа лпкалним ушесницима руралнпг развпја да дугпрпшнп ппбпљщају 
пптенцијале свпјих лпкалних средина крпз израду и ппдрщку у спрпвпђеоу лпкалних стратегија 
руралнпг развпја. За ппдрушја са птежаним услпвима рада у ппљппривреди ппдстицаји за мере 
руралнпг развпја утврђени су  у минималнпм изнпсу пд 45% укупне вреднпсти инвестиције/прпјекта. 
Ппдзакпнским актима ( Табела № 1.)  ближе су прпписани врсте, услпви, нашин пствариваоа права на 
директна плаћаоа и ппдстицаје за мере руралнпг развпја кап и максималне изнпсе ппдстицаја пп 
кприснику. 
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Табела № 1.: Преглед  ппдзакпнских прпписа  
 

ПРАВИЛНИК УРЕДБА 

1. Правилник п упису у регистар ппљппривредних газдинстава и пбнпви 
регистрације , кап и п услпвима за пасиван статус ппљппривреднпг 
газдинства ( "Службени гласник РС", брпј  17/13). 

2. Правилник п услпвима, нашину и пбрасцима захтева за пствариваое права на 
регрес за гпривп ("Службени гласник РС", брпј 24/13) 

3. Правилник п услпвима, нашину и пбрасцу захтева за пствариваое права на 
премију за млекп ("Службени гласник РС", брпј 28/13) 

4. Правилник п нашину пствариваоа права на пснпвне ппдстицаје у биљнпј 
прпизвпдои и пбрасцу захтева за пствариваое тих ппдстицаја ("Службени 
гласник РС", брпј 29/13) 

5. Правилник п пдређиваоу ппдрушја са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди ( "Службени гласник РС", брпј 29/13) 

6. Правилник п нашину пствариваоа права на ппдстицаје у стпшарству за 
квалитетна приплпдна грла ( "Службени гласник РС", брпј  37/13) 

7. Правилник п нашину пствариваоа права на ппдстицаје у стпшарству за тпв 
јунади, тпв свиоа и тпв јагоади ( "Службени гласник РС", брпј  37/13) 

8. Правилник п кприщћеоу ппдстицаја за прганску прпизвпдоу ( "Службени 
гласник РС", брпј  38/13) 

9. Правилник п кприщћеоу ппдстицаја за прпизвпдоу саднпг материјала, 
сертификацију и клпнску селекцију  ("Службени гласник РС", брпј 48/13) 

10. Правилник п ппдстицајима за унапређеое руралне екпнпмије крпз увпђеое 
и сертификацију система безбеднпсти и квалитета хране, прганских 
прпизвпда и прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла ("Службени гласник 
РС", брпј 48/13) 

11. Правилник п ппдстицајима прпграмима за инвестиције у ппљппривреди за 
унапређеое кпнкурентнпсти и дпстизаое стандарда квалитета крпз ппдрщку 
унапређеоа квалитета вина и ракије ("Службени гласник РС", брпј 48/13) 

12. Правилник o услпвима, нашину и пбрасцу захтева за пствариваое права на 
регрес за премију псигураоа усева, плпдпва, вищегпдищоих засада, 
расадника и живптиоа ("Службени гласник РС", брпј 48/13) 

13. Правилник п нашину пствариваоа права на ппдстицаје у стпшарству за краве 
дпјиље ("Службени гласник РС", брпј 57/13) 

14. Правилник п кприщћеоу ппдстицаја за унапређеое струшнпг знаоа и 
усаврщаваоа људских капацитета ("Службени гласник РС", брпј 59/13) 

15. Правилник п ппдстицајима прпграмима за инвестиције у ппљппривреди за 
унапређеое кпнкурентнпсти и дпстизаое стандарда квалитета крпз ппдрщку 
ппдизаоа вищегпдищоих прпизвпдних засада впћака, винпве лпзе и хмеља 
("Службени гласник РС", брпј 59/13) 

16. Правилник п нашину пствариваоа права на ппдстицаје у стпшарству пп 
кпщници пшела ("Службени гласник РС", брпј 60/13) 

17. Правилник п нашину пствариваоа права на ппдстицаје у стпшарству за 
прпизвпдоу кпнзумне рибе  ("Службени гласник РС", брпј 61/13) 

18. Правилник п ппдстицајима за ппдрщку инвестицијама у примарну 
ппљппривредну прпизвпдоу ("Службени гласник РС", брпј 62/13) 

19. Правилник п ппдстицајима за унапређеое екпнпмских активнпсти на селу 
крпз ппдрщку неппљппривредним активнпстима ("Службени гласник РС", 
брпј 81/13) 

20. Правилник п ппдстицајима за пшуваое живптиоских генетишких ресурса 
("Службени гласник РС", брпј 83/13) 

21. Правилник п ппдстицајима за пшуваое биљних генетишких ресурса 
("Службени гласник РС", брпј 85/13) 

22. Правилник п кприщћеоу ппдстицаја у прганскпј прпизвпдои за краве 
дпјиље  ("Службени гласник РС", брпј 94/13) 

23. Правилник п кприщћеоу ппдстицаја у прганскпј стпшарскпј прпизвпдои пп 
кпщници пшела ("Службени гласник РС", брпј 94/13) 

1. Уредба п 
расппдели 
ппдстицаја у 
ппљппривреди и 
руралнпм развпју у 
2013 гпдини 
("Службени 
гласник Републике 
Србије", брпј 
20/13) 

2. Уредба п 
утврђиваоу 
прпграма 
извпђеоа радпва 
на защтити, 
уређеоу и 
кприщћеоу 
ппљппривреднпг 
земљищта за 2013. 
гпдину ( "Службени 
гласник РС", брпј  
29/13) 
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Закпн п регипналнпм развпју ("Службени гласник Републике Србије", бр. 51/09 и 30/10): Пвим 
закпнпм уређују се: називи регипна и нашин пдређиваоа пбласти кпје шине регипн и јединица 
лпкалне сампуправе кпје шине пбласт, разврставаое регипна и јединица лпкалне сампуправе према 
развијенпсти, развпјна дпкумента, нашела, мере, ппдстицаји и финансираое и спрпвпђеое, кап и 
кприсници финансијски извпри за спрпвпђеое развпјних прпјеката, евалуацију мера и пплитике 
регипналнпг развпја. Пвим закпнпм се усппставља пет регипна у сврху ппдстицаоа регипналнпг 
развпја: регипн Впјвпдине, Бепградски регипн, регипн Шумадије и Западне Србије, регипн Истпшне и 
Јужне Србије и регипн Кпспвп и Метпхија.  Према степену развијенпсти Закпн разликује две групе 
регипна. Развијене регипне, шији је степен развијенпсти изнад републишкпг прпсека брутп дпмаћег 
прпизвпда пп глави станпвника и недпвпљнп развијене регипне, шији је степен развијенпсти исппд 
републишкпг прпсека брутп дпмаћег прпизвпда пп глави станпвника, кап и шетири групе јединица 
лпкалне сампуправе према степену развијенпсти  а према републишкпм прпсеку. Закпнпм се ближе 
пдређују надлежнпсти субјеката регипналнпг развпја, права, дужнпсти и услпви пп питаоу улпге у 
регипналнпм развпју и изради планских дпкумената. За регипн Јужне и Истпшне Србије Закпн 
предвиђа три агенције. Према Закпну, регипнална развпјна агенција мпже да се пснује у пблику 
привреднпг друщтва или удружеоа пснпванпг за пбављаое ппслпва пднпснп унапређеое 
регипналнпг развпја.  
 
Закпн п стпчарству ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09 и 93/12): Закпн п стпшарству 
пднпси се на гајеое дпмаћих живптиоа (магараца, свиоа, кпоа,кпза, живине, крзнащица, кунића, 
пшела, гпведа, бивпла, риба и др. впдених прганизама (аквакултура) и других гајених живптиоа). 
Уређиваое стпшарства је заснпванп на нашелу недискриминације кпје ппдразумева једнак третман и 
ппдједнаке мпгућнпсти за пдгајиваше/власнике дпмаћих живптиоа, а крпз прикљушеое пснпвнпј 
пдгајивашкпј прганизацији и акп је "сагласан да ушествује у реализацији пдгајивашкпг прпграма" 
(шл.4.), ппд услпвпм да и сам пдгајиваш испуоава пдгпварајуће услпве за прикљушеое. Ппђеднаке 
мпгућнпсти и нашелп недискриминације су примеоени и крпз дефинисаое субјеката у стпшарству на 
правна и физишка лица и предузетнике, пднпснп пружа се мпгућнпст свим заинтереспваним странама 
да се укљуше у бављеое стпшарствпм (укпликп испуоавају пдгпварајуће услпве).  
 
Закпн п ппљппривреднпм земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06, 65/08 и 
41/09): Према закпну п ппљппривреднпм земљищту ппљппривредна пснпва земљищта је пбавеза 
Републике, а треба да буде усаглащена са Наципналним прпгрампм за ппљппривреду и 
Наципналним прпгрампм за рурални развпј. У пквиру пбавеза лпкалних сампуправа је пбавеза 
усвајаоа гпдищоег прпграма защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта у државнпј 
свпјини кпје је на теритприји лпкалне сампуправе. Ппступак даваоа ппљппривреднпг земљищта у 
државнпј свпјини у закуп се спрпвпди пгранишеоем права ушещћа у првпм кругу јавнпг надметаоа за 
закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини, кпји спрпвпди јединица лпкалне сампуправе 
на шијпј је теритприји предметнп земљищте, на физишка и правна лица уписана у Регистар 
ппљппривредних газдинстава кпја имају пребивалищте, пднпснп седищте у катастарскпј ппщтини (за 
физишка лица) или јединици лпкалне сампуправе (за правна лица) у кпјпј је предметнп земљищте. 
Укпликп први круг не успе, у другпм кругу јавнпг надметаоа за закуп ппљппривреднпг земљищта у 
државнпј свпјини правп ушещћа имају и физишка и правна лица кпја нису прпстпрнп везана, уз услпв 
да су уписана у Регистар ппљппривредних газдинстава. 
 
Закпн п пбављаоу саветпдавних и стручних ппслпва у пбласти ппљппривреде ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 30/10): Пвим закпнпм су ствпрени предуслпви за ефикаснији трансфер знаоа 
и технплпгија у пбласти ппљппривреде и ппраст кпнкурентнпсти ппљппривреде кап пснпвнпг 
екпнпмскпг сектпра руралних ппдрушја.  
 
Закпн п прганскпј прпизвпдои ("Службени гласник Републике Србије" бр. 30/10): Пвим закпнпм 
уређује се прпизвпдоа ппљппривредних и других прпизвпда метпдама прганске прпизвпдое, 
циљеви и нашела прганске прпизвпдое, метпде прганске прпизвпдое, кпнтрпла и сертификација у 
прганскпј прпизвпдои, прерада, пбележаваое, складищтеое, превпз, прпмет, увпз и извпз прганских 
прпизвпда, кап и друга питаоа пд знашаја за прганску прпизвпдоу. 
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Закпн п безбеднпсти хране ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09): Закпн п безбеднпсти 
хране има циљ да "пбезбеди виспк нивп защтите живпта и здравља људи и защтиту интереса 
пптрпщаша, укљушујући нашелп ппщтеоа и савеснпсти у прпмету хранпм, узимајући у пбзир када је тп 
мпгуће защтиту здравља и дпбрпбити живптиоа, кап и здравља биља и защтите живптне средине" 
(шл.3.). Усвајаоем Закпна пстварени су предуслпви за измену система безбеднпсти хране у складу са 
међунарпдним угпвприма и прпписима и пбавезним стандардима кпје спрпвпде ЕУ, FAO, WHO и 
WTO.  Пвим Закпнпм се нивп безбеднпст хране регулище на нивпу "пд оиве дп трпезе" такп щтп су 
прпписане пбавезе свих субјеката у ланцу прпизвпдое и пласмана хране и хране за живптиое. 
Безбеднпст хране утврђује се на пснпву услпва у свакпј фази прпизвпдое, прераде и прпмета, кап и 
припреме и нашина упптребе пд стране пптрпщаша и на пснпву инфпрмација дпступних пптрпщашу, 
укљушујући ппдатке на декларацији. Закпнпм п безбеднпсти хране прпписанп је да се анализа ризика 
врщи кап редпвна активнпст у систему безбеднпсти хране, а на пснпву наушних дпказа и мищљеоа 
Струшнпг Савета за прпцену ризика у пбласти безбеднпсти хране (радна група кпју пснива МПТШВ). 
Струшни савет, између псталих ппслпва, има пбавезу да у раду примеоује инфпрмације и смернице 
Еврппске агенције за безбеднпст хране (EFSA). Закпнпм се увпди пбавеза сампкпнтрпле субјеката у 
ппслпваоу хранпм да усппставе систем за псигураое безбеднпсти хране у свим фазама прпизвпдое 
и пбјектима, "псим на нивпу примарне прпизвпдое" и у "у складу са принципима дпбре 
прпизвпђашке и хигијенске праксе и анализе ппаснпсти и критишних кпнтрплних ташака (HACCP)" . 
 

Закпн п дпбрпбити живптиоа ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09): Дпнпщеоем пвпг 
закпна Република Србија је искљушила дптадащое ппимаое живптиоа кап екпнпмскпг ресурса. 
Закпнпм су јаснп издвпјене пдредбе кпје се пднпсе на живптиое кпје се упптребљавају у прпизвпдне 
сврхе, наушнп истраживашке сврхе, кап радне и службене живптиое, за кућне љубимце, за живптиое 
кпје се кпристе на јавним скуппвима (нпр. на излпжбама) кап и за напущтене и изгубљене кућне 
љубимце. Пвим закпнпм је дефинисана мпрална пбавеза људи да брину п живптиоама (кап п 
бићима кпја имају псећаоа те мпгу претрпети стрес, бпл и патоу), ппсебнп пним врстама пд кпјих и 
шпвек егзистенцијалнп зависи. У тпм смислу ппд дпбрпбити живптиоа сматра се брига и гајеое 
живптиоа у таквим услпвима да живптиоа живи и пбавља живптне активнпсти такп да јпј се не 
прпузрпкују психишка (страх, стрес) и физишка патоа (бпл и ппвреде). Закпнпм су прпписане пбавезе 
свих власника и држалаца живптиоа у пствариваоу дпбрпбити живптиоа крпз защтиту живптиоа: пд 
злпстављаоа, при држаоу, прпмету, превпзу, узгпју, спрпвпђеоу истраживаоа и експеримената, 
лищаваоу живпта и клаоу.  
 

Закпн п здрављу биља ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09): Пвим закпнпм уређује се 
унутращои прпмет, складищтеое и увпз биља и биљних прпизвпда (фитпсанитарна кпнтрпла), 
услпви за пружаое услуга у пбласти защтите здравља биља и мере и услпви за пружаое услуга у 
пбласти защтите биља, а у складу са међунарпднп прихваћеним стандардима и преппрукама IPPC 
(Међунарпдне кпнвенције п защтити биља). Закпнпм п защтити здравља биља прпписана је пбавеза 
уписа у ппсебан Регистар МПШВ субјеката кпји ппслују средствима за исхрану биља и пплемеоиваша 
земљищта, щтп је пбавеза прпписана и псталим закпнима из пбласти ппљппривреде. Пвим закпнпм 
се укида надлежнпст лпкалне сампуправе у защтити биља, а предвиђа се мпгућнпст гајеоа 
прганизама кпји су непријатељи щтетних прганизама прпписаних листама щтетних прганизама и 
пбјеката, щтп пмпгућава да се защтита биља спрпвпди на екплпщки ппдпбан нашин. 
 

3.2. Наципнални  стратещки пквир  
 

Важнпст регипналнпг развпја и умаоеое дисбаланса у развпју између регипна пбухваћени су у свим 
пквирним стратегијама: Стратегији пдрживпг развпја, Стратегији регипналнпг развпја, Стратегији за 
смаоеое сирпмащтва и другим. Ниже ће бити наведене неке пд оих, хрпнплпщким редпм, с 
акцентпм на регипнални и рурални развпј. Такпђе ће бити наведени Прпграми кпји се пднпсе на 
рурални развпј и ппљппривреду. 
 

Стратегија за смаоеое сирпмаштва у Србији:  Стратегија за смаоеое сирпмащтва усвпјена је у 
Влади Републике Србије 2003. гпдине.  
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Стратегијпм се аппстрпфира пзбиљнпст прпблема сирпмащтва руралних пбласти и пзбиљнпст 
сирпмащтва на селу у пднпсу на сирпмащтвп у урбаним срединама, а акценат је на смаоеоу 
сирпмащтва. У стратегији се кап разлпг за ппменуте разлике навпди шиоеница да за већи деп сепскпг 
станпвнищтва не ппстпји сигурнпст пп питаоу прихпда (ппсебнп у перипду транзиције). Разлпзи 
неразвијенпсти и запстајаоа руралних ппдрушја у развпју су: депппулација, неппвпљна демпграфска 
и пбразпвна структура станпвнищтва, међу-регипналне демпграфске разлике и фрагментација 
заједница неразвијених ппдрушја. Циљеви Стратегије за смаоеое руралнпг сирпмащтва су усмерени 
на мултидисциплинаран приступ и укљушенпст псталих привредних сектпра и делатнпсти крпз 
стимулисаое заппщљаваоа и ппбпљщаое квалитета живпта пднпснп стандарда руралнпг 
станпвнищтва. Пствариваое ппсебних и стратещких циљева треба да се пствари крпз: унапређеое 
ппљппривредне прпизвпдое и руралне инфраструктуре, струшна усаврщаваоа и пбразпваое сепскпг 
станпвнищтва и ппбпљщаое садржаја и квалитета живпта пвих пбласти. "Пдржив развпј приватнпг 
ппљппривреднпг сектпра" и "нпва улпга ппљппривреде у руралнпј екпнпмији" су преппзнати кап 
главни мпдалитети за смаоеое руралнпг сирпмащтва. Тп ппдразумева да је већи брпј људи 
ангажпван у примарнпј прпизвпдои, а да се пстали људски ресурси усмере на прерађивашки сектпр и 
пстале аспекте руралне екпнпмије.  Кап щтп је наведенп, Стратегијпм се развпј сепских ппдрушја 
ппвезује и са аспектима кпји утишу на квалитет живпта и здравља станпвнищтва, а крпз активнпсти 
кпје су у складу са ппбпљщаоем стаоа живптне средине: развпј инфраструктуре (ппбпљщаое 
впдпснабдеваоа и канализаципнпг система), пдрживу упптреба земљищта, пшуваое и управљаое 
щумским ресурсима и уппщте бипдиверзитетпм. 
 
Наципнална стратегија пдрживпг развпја ("Службени гласник Републике Србије" 57/08): Стратегија 
пдрживпг развпја усвпјена је 2008. гпдине. Пдрживи развпј стратегијпм се дефинище кап "циљнп 
пријентисан, дугпрпшан, непрекидан, свепбухватан и синергетски прпцес кпји утише на све аспекте 
живпта (екпнпмски, спцијални, екплпщки и институципнални) на свим нивпима". Стратегијпм су 
дефинисани припритети за пствариваое визије стратегије дп 2017. гпдине. Ппред свакпг пд 
припритета пдрживпг развпја, у стратегији се навпде механизми пднпснп нашини за оихпвп 
ппстизаое, па је такп предуслпв за ппстизаое кпнкурентне тржищне привреде и уравнптеженпг 
екпнпмскпг раста макрпекпнпмска стабилнпст, заврщетак приватизације, унапређеое услпва за 
привлашеое страних директних инвестиција, ппвећаое извпза, ппдстицаое инпвација и развпј малих 
и средоих предузећа, ппстизаое сигурнпсти у снабдеваоу енергијпм уз ппвећаое енергетске 
ефикаснпсти и прпизвпђаша и пптрпщаша (ппсебнп привреде) и прпмпвисаое инфпрматишкпг 
друщтва. Да би се пстварип развпј инфраструктуре и равнпмеран регипнални развпј неппхпднп је 
пстварити: прпщиреое и унапређеое сапбраћајне инфраструктуре; развпј кпмуналне 
инфраструктуре; смаоеое регипналних неравнпмернпсти и сирпмащтва и ппдизаое регипналне 
кпнкурентнпсти; ппдстицаое равнпмернпг регипналнпг развпја и лпкалних развпјних иницијатива 
такп щтп ће се птвприти разлишите мпгућнпсти сарадое приватнпг и јавнпг сектпра уз сагледаваое 
рпдне димензије и перспективе развпја; адекватнп кприщћеое прпстпра, кап важнпг ресурса за 
регипнални развпј; пдрживи развпј енергетске инфраструктуре у складу са пшекиваним динамишним 
привредним растпм; рурални развпј. У пбласти регипналнпг и лпкалнпг пдрживпг развпја Стратегијпм 
је дефинисанп једанаест циљева везаних за децентрализацију, јашаое регипналне сарадое, 
међурегипналне сарадое и кпнкурентнпсти, смаоеое регипналних диспрпппрципналнпсти у развпју 
(унутар регипна и између села и града), кпнтинуалнп јашаое и унапређиваое кпмуналне 
инфраструктуре, защтиту и кприщћеое прирпдних ресурса кпјима у надлежнпсти лпкалних 
сампуправа применпм екпнпмских инструмената (нпр. фпндпва за защтиту живптне средине) у 
складу са принципима пдрживпг развпја, бпља прганизација и кппрдинација лпкалних сампуправа, 
администрације на лпкалнпм нивпу и јавних предузећа и интензивираое примене принципа јавнпсти 
у раду, пбавещтаваоа и партиципације грађанства у прпцесе планираоа и пдлушиваоа. У Стратегији 
се наглащава знашај щумарства у примени флексибилних механизама Кјптп прптпкпла и знашај 
развпја агрп и руралнпг туризма, ппсебнп у пбластима у кпјима ппљппривреда збпг прирпдних 
услпва или неких других пгранишавајућег фактпра не мпже бити примарна екпнпмска делатнпст. 
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Наципнални прпграм руралнпг развпја 2011-2013: Наципнални прпграм руралнпг развпја МПШВ 
усвпјен је 2011. гпдине. Тп је први званишнп усвпјен дпкумент кпји се бави руралним развпјем.  
Пвим прпгрампм су прпписане мере ппдрщке припритетним сектприма ппљппривреде: житарица, 
индустријскпг биља, меса и млека, винпве лпзе, впћа и ппврћа. Стратещки циљеви прпграма су: 
 

1. Пдрживп унапређеое ппљппривреднпг и прехрамбенпг сектпра циљанп усмереним 
инвестицијама ради унапређеоа и ппвећаоа оихпве кпнкурентнпсти; 

2. Унапређеое стандарда безбеднпсти хране, ветеринарских и фитпсанитарних стандарда, 
стандарда защтите живптне средине и других стандарда у складу са правним текпвинама ЕУ 
(Acquis Communautaire); 

3. Пдрживпм развпју руралне екпнпмије и руралних пбласти и ппщте ппдстицаое прпщиреоа 
ппљппривредних активнпсти на селу. 

 
Наципнални прпграм ппљппривреде Србије 2010 -2013:  Наципнални прпграм ппљппривреде је 
инструмент спрпвпђеоа ппљппривредне пплитике, а заснпван на Закпну п ппљппривреди и 
руралнпм развпју и дефинисан шланпм 5. Закпна ("Службени гласник Републике Србије" бр. 41/09).  
Наципнални прпграм ппљппривреде је намеоен великпм брпју кприсника пд јавних устанпва и 
предузећа, дп приватних предузећа и индивидуалних ппљппривредних прпизвпђаша дп страних 
инвеститпра и дпнатпра. Прпграм се дпнпси какп би се псигурала стабилна и предвидљива пплитика 
пвпг временски захтевнпг сектпра. Ппщти циљеви прпграма су: ппвећаое кпнкурентнпсти 
ппљппривреде; безбеднпст хране; ппдрщка живптнпм стандарду људи кпји нису свпјим степенпм 
развпја у мпгућнпсти да прате екпнпмске рефпрме, а зависе пд ппљппривреде; пдрживи развпј села; 
защтита живптне средине и припрема ппљппривреде Републике Србије за приступаое ЕУ. Ппред 
ппщтих циљева дефинисани су  и ппсебни циљеви кап и механизми тј. активнпсти за оихпвп 
реализпваое. 
 
Прпцес израде Наципналнпг Прпграма Руралнпг Развпја 2014-2020 и ствараое децентрализпваних 
структура управљаоа за кприщћеое ИПАРД средстава ЕУ су утпку . 
 
3.3. Регипнални  стратещки пквир  
 
Релевантни дпкументи на регипналнпм нивпу пмпгућавају планираое и имплементацију мера и 
активнпсти за унапређеое стаоа у руралнпм развпју регипна, али и увид у истпријске прилике 
развпја и спцип-екпнпмске ситуације у регипну. 
 
Регипнална Стратегија руралнпг развпја Јабланичкпг и Пчиоскпг пкруга 2013-2018:  Пвп је 
прпграмски дпкумент и инструмент настап партиципативнпм анализпм пптенцијала и дефинисаоем 
припритета у сврху ефикаснијег и ефективнијег управљаоа руралним развпјем регипна. Пвај 
дпкумент је резултат рада на ппд-прпјекту "Израда Регипналне Стратегије руралнпг развпја 
Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга", у пквиру прпјекта "Ппдрщка пдрживпм развпју ппщтина Јабланишкпг 
и Пшиоскпг пкруга", кпји је реализпвап Центар за развпј Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга уз 
финансијску ппдрщку Аустријске агенције за развпј (АДА). Регипнална Стратегија руралнпг развпја 
Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга 2013-2017 пплази пд претппставке да су пптребе радикалне прпмене 
у развпју руралнпг прпстпра регипна,  кпје захтевају битнп ппбпљщаое услпва за рад и живпт 
станпвнищтва на пвпм прпстпру. За реализацију Стратегије руралнпг развпја Јабланишкпг и Пшиоскпг 
пкруга пдређена су три стратещка припритета. Стратещки циљеви руралнпг развпја дппринпсе 
пствареоу дефинисане визије руралнпг развпја Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга. Пви циљеви 
пмпгућују стављаое ресурса регипна у функцију пдрживпг развпја, щтп се у пптпунпсти уклапа у ЕУ 
принципе регипналнпг и руралнпг развпја. Стратещки кпнцепт је развијен на пснпву прпактивнпг 
приступа екпнпмске и друщтвене интеграције руралнпг прпстпра регипна и реалистишнпг приступа 
при пдређиваоу припритета руралнпг развпја регипна. Израда Стратегије руралнпг развпја ппщтине 
Тргпвищте у пптпунпсти је у складу са припритетима и циљевима Регипналне Стратегија руралнпг 
развпја Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга 2013-2018.  
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Израда Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте прекп мере/прпјекта  "Израда и 
имплементација лпкалних стратегија руралнпг развпја крпз усппстављаое приватнп-јавнпг 
партнерства и лпкалних акципних група" дппринпси унапређеоу квалитета и услпва живпта у 
руралним ппдрушјима Регипна. 
 
Регипнални прпстпрни план ппштина Јужнпг Ппмправља ("Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 83/10): Пвај прпстпрни план израђен је у сврху спрпвпђеоа, пднпснп реализације наципналних, 
регипналних и лпкалних развпјних интереса (заустављаое негативних екпнпмских и демпграфских 
трендпва). "Дпнпщеоем Прпстпрнпг плана пбезбедиће се плански пснпв за: раципналну 
прганизацију, изградоу, уређеое и кприщћеое прпстпра; защтиту живптне средине; ппбпљщаое 
квалитета живљеоа лпкалнпг станпвнищтва унапређеоем инфраструктурне и кпмуналне 
ппремљенпсти и развпјем привреде (у првпм реду малих и средоих предузећа и туризма); и 
смернице за институципналнп-прганизаципну, управнп-кпнтрплну и инфпрматишку ппдрщку 
примене". 
 
 
3.1. LEADER приступ 
 
Већина лпкалних сампуправа у Србији има стратещке планпве развпја у кпјима су рурални развпј и 
развпј ппљппривреде преппзнати кап припритетне пбласти. Треба имати у виду да је прпблем 
ппстпјећих стратещких планпва непптпуна развијенпст, пднпснп пдсуствп партиципације сепскпг 
станпвнищтва и реалнпг приказа стаоа на терену. Ппдстицаое спцијалнпг капитала се мпже врщити 
ппстепеним увпђеоем лпкалних стратегија руралнпг развпја. Пне утишу у ппзитивнпм смислу на 
интереспваое и активнп ушещће лпкалнпг станпвнищтва крпз пствариваое јавнп-приватнпг 
партнерства (ЈПП) у пблику лпкалних акципних група (ЛАГ). Прпцес израде пве стратегије имап је све 
ппменуте шиоенице у виду, а приступ партиципативнпсти пстварен је применпм ПЛА/ПРА 
метпдплпгије.  Јпщ пд 1992. гпдине Еврппска Унија, развија специфишни приступ и примеоује 
прпграме руралнпг развпја ппд називпм LEADER,, крпз кпје финансира разлишите активнпсти 
руралних заједница. LEADER приступ се заснива на сарадои између државне управе, лпкалне 
сампуправе, невладинпг сектпра и приватнпг сектпра у циљу дефинисаоа припритета пднпснп 
смерница развпја на лпкалнпм нивпу, развијаое капацитета и размене искустава и знаоа. Сарадоа 
се пстварује крпз лпкалне акципне групе (ЛАГ).  Лпкалне акципне групе су један пд пблика јавнп – 
приватнпг партнерства у шијем саставу се налазе представници гпре наведених група4.  Србија је у 
пвпм тренутку далекп пд прпграма LEADER, кпликп је далекп оенп прикљушеое Еврппскпј Унији. 
Међутим кпнцепт на кпме се LEADER заснива и пптреба за фпрмираоем ЛАГ-пва пдавнп је присутна у 
руралним срединама Србије и прпцеси преппзнаваоа пптребе за усппстављаоем лпкалних 
партнерства зарад развпја руралних пбласти увеликп су у тпку. Будући да претприступни фпндпви ЕУ 
(IPARD) предвиђају ппдрщку усппстављаоу пвих партнерства и оихпвим ппшетним кпрацима у 
развпју и спрпвпђеоу лпкалних стратегија руралнпг развпја, сада је пптребнп птппшети припремне 
радое кпје ће пмпгућити да се, шим пплитишке прилике и статус тп дпзвпле, пдмах реализују прпјекти 
пд знашаја за рурални развпј. Наиме, припрема руралних заједница за усвајаое и спрпвпђеое 
интегрисаних развпјних стратегија, крпз лпкалнп партнерствп у склппу другпг припритета (дппринпс 
пдрживпм развпју руралних ппдрушја) IPARD прпграма треба да ствпри предуслпве за примену 
LEADER приступа и прпграма у Србији.  Из тпг разлпга је знашајнп да се стратещки дпкументи на 
лпкалнпм нивпу припреме и реализују према LEADER приступу, какп би се усппставиле ефикасне 
лпкалне акципне групе и оихпва сарадоа на рещаваоу развпјних прпблема и убрзап напредак 
руралних ппдрушја у будућнпсти. 
 
 
 
 

                                                 
4
European Commission (2007) Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Multi-annual Indicative Financial Framework for 2009-

2011, COM (2007) 689 Final.http://ec.europa.eu/leaderplus  

http://ec.europa.eu/leaderplus
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4. Метпдплпгија 
 
4.1. Прпцес израде стратегије 
 
Метпдплпгија израде Стратегије базира се на мулти-сектпрскпм приступу,  партиципативнпј анализи 
репрезентативних села ппщтине Тргпвищте и примени LEADER приступа. LEADER приступ се заснива 
на сарадои између државне управе, лпкалне сампуправе, невладинпг сектпра и приватнпг сектпра у 
циљу дефинисаоа припритета пднпснп смерница развпја на лпкалнпм нивпу, развијаое капацитета 
и размене искустава и знаоа. Сарадоа се пстварује крпз лпкалне акципне групе (LAG). Метпдплпгија 
прати дефинисане прпцедуре за израду развпјних дпкумената кпје су наведене у Уредби  п структури, 
метпдплпгији израде, нашину усклађиваоа развпјних дпкумената, нашину спрпвпђеоа јавне 
расправе, кап и нашину и рпкпвима излагаоа на јавни увид развпјних дпкумената регипналнпг 
развпја  ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 15/2011). Прпцеспм израде Стратегије рукпвпди радна група 
сашиоена пд представника јавнпг приватнпг и невладинпг сектпра ппщтине Тргпвищте, пднпснп 
ппјединаца, прганизација и институција из ппщтине Тргпвищте кпји имају интерес за развпј пвпг 
дпкумента. Кпнсултантску ппмпћ Раднпј групи и шитавпм прпцесу израде Стратегије пбезбеђује 
Центар за развпј Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга Лескпвац. Прпцес израде и усвајаоа Стратегије 
састпји се из вище кпрака кпји су међуспбнп ппвезани (Табела № 2). Сама израда развпјнпг 
дпкумената мпже се ппделити у две кљушне етапе: Пбезбеђеое институципналнпг уређеоа за израду 
развпјнпг дпкумента и  прганизпваое прпцеса израде стратегије. Први кпрак у изради Стратегије је 
ствараое јакпг партнерства јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра у циљу прецизнпг 
идентификпваоа пптенцијала и развпјне перспективе ппщтине. Дпнпщеоем Пдлуке п ппкретаоу 
прпцеса израде Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте брпј 320-4111 пд 09.09.2013.  
фпрмалнп је изврщенп је институципналнп уређеое и заппшет прпцес израде развпјнпг дпкумента.  У 
нареднпј етапи реализпван је пперативни деп прпцеса израде Стратегије кпји се састпји се из три 
дела:   
 
I Припремни деп: 
 

1. Идентификација заинтереспваних страна: Пбухвата анализу заинтереспваних страна кпје мпгу да утишу на 
прпцес израде развпјнпг дпкумента и на кпје би имплементација развпјнпг дпкумента имала утицај, а 
нарпшитп: 

 идентификација кљушних заинтереспваних страна; 

 идентификација оихпвих капацитета и интереса; 

 пдређиваое оихпве улпге у припреми и имплементацији развпјнпг дпкумента. У тпку прпцеса припреме 
Стратегије прганизују се кпнсултације са заинтереспваним странама. 

2. Фпрмираое Радне групе за рурални развпј ппщтине Тргпвищте (РГРТ). Радна група пбразпвана је пд 
представника јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра, при шему ушещће приватнпг и НВП сектпра изнпси  
50% у складу са LEADER приступпм. Радна група усвпјила је план рада за израду развпјнпг дпкумента.   

3. Укљушиваоа партнера у прпцес израде Стратегије.  

 
II Стратешки деп: 
 

1. Дефинисаоа актуелнпг пкружеоа на лпкалнпм нивпу прикупљаоем квантитативних и квалитативних 
ппдатака (друщтвенп-екпнпмска анализа, анализа ресурса):  

a. Анализа тренутнпг стаоа у руралнпм развпју ппщтине (ппщте карактеристике руралнпг 
ппдрушја.  Пснпв анализе су  ппстпјећи стратещкп-плански дпкументи, студије, прпграми и 
истраживаоа. 

b. Партиципативна анализа пптреба и пптенцијала лпкалних заједница/села у ппщтини:  
Спрпвпђеое ПЛА/ПРА активнпсти у селима ппщтине. Анкетираое шланпва руралних 
дпмаћинстава у изабраним селима: најмаое 10 руралних дпмаћинстава пп пилпт селу. 
Интервјуисаое заинтереспваних страна, представника лпкалних сампуправа, прганизација 
цивилнпг друщтва и представника приватнпг сектпра.   

2. Разматраое изврщених друщтвенп-екпнпмских анализа, и израда SWOT анализе ппщтине Тргпвищте.   
3. Дефинисаоа визије, стратещких циљева и припритета у руралнпм развпју ппщтине.  
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III Оперативни деп: 
 

1. Пдређиваоа инструмената и мера за реализацију припритета.  
2. Пдређиваоа институципналне и прганизаципне инфраструктуре за имплементацију.  
3. Пдређиваоа финансијских механизама и ппдстицаја за имплементацију.  
4. Израда Акципнпг плана за спрпвпђеое развпјнпг дпкумента   
5. Пдређиваоа нашина праћеоа и имплементације развпјнпг дпкумента. 

 

 Табела № 2.: Прпцес израде  и усвајаоа Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 2014- 2018 

КПРАК НАЗИВ АКТИВНПСТИ ППИС АКТИВНПСТИ 
ПЕРИПД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I 
Припремни деп 
израде Стратегије 

1. Дпнпщеое Пдлуке п ппкретаоу прпцеса израде 
Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте. 

2. Израда плана рада за израду Стратегије и правилника п 
раду Радна групе за рурални развпј ппщтине Тргпвищте 
(РГРТ).   

3. Идентификација кљушних заинтереспваних страна, 
капацитета, интереса и улпге у припреми и 
имплементацији развпјнпг дпкумента.  

4. Пбразпваое Радне групе за рурални развпј ппщтине 
Тргпвищте. Представљаое циљева израде Стратегије, 
усвајаое плана рада и Правилника п раду и прпмпција 
РГРТ. Сппразум п псниваоу Радне групе за рурални 
развпј ппщтине Тргпвищте, пптписан пд стране 41 
представника 24 институција/ прганизација и 
ппјединаца из ппщтине Тргпвищте. 

Септембар 
2013 

II 
Стратешки деп 
израде Стратегије 

1. Дефинисаое актуелнпг пкружеоа за рурални развпј на 
лпкалнпм нивпу применпм квантитативних и 
квалитативних метпда: 

 Студија Прпфил заједнице - анализа тренутнпг стаоа у 
руралнпм развпју ппщтине. 

 Анкетиранп 50 дпмаћинства у селима: Барбаце, Гпрои 
Кпзји Дпл, Сурлица, Црвени Град и Шапранце. 
Прганизпванп 5 ПЛА/ПРА Радипница и у рађенп 5 ИД 
карата наведених села. Интервјуисани  представници 
лпкалне сампуправе и јавних предузећа,) и цивилнпг 
сектпра (укупнп 21 интервју).   Урађена Студија пптребе 
и пптенцијали лпкалних сепских заједница у ппщтини 
Тргпвищте.  

2. Представљаое резултата истраживаоа и израда SWOT 
анализе ппщтине.; 

3. Партиципативнп дефинисаое визије, припритета 
циљева и мера руралнпг развпја; 

4. Партиципативнп дефинисаое листе пптенцијалних 
прпјеката/израда акципнпг плана за реализацију 
стратегије 

5. Пдређиваое инструмената,  мера, финансијских 
механизама, институципналне и прганизаципне 
инфраструктуре за имплементацију стратегије  и   нашина 
праћеоа и имплементације развпјнпг дпкумента 

Септембар - 
Нпвембар 

2013 

III Јавна расправа 

1. Израда прве верзије дпкумента - Нацрт Стратегије 
2. Јавна расправа/дебата у ппщтини са циљем унапређеоа 

нацрта Стратегије 
3. Прикупљаое предлпга и сугестија за ппбпљщаое нацрта 

Стратегије и израда 5 кпнцепата прпјекта (Прилпг 2). 

Децембар 
2013 

IV 

Прикупљаое 
мишљеоа пд 
надлежних 
Министарства и 
институција 

1. Представљаое кпнашнпг нацрта Стратегије и 
прибављаое мищљеоа надлежних прган и прганизација 

Јануар  2014 

V Усвајаое Стратегије 

1. Усвајаое Стратегије на седници Скупщтине Ппщтине 
Тргпвищте 

2. Прганизпваое кпнференције: Прпмпција Стратегије 
наципналним и међунарпдним аутпритетима. 

Фебруар 2014 
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4.2. Истраживашке метпде 
 
Применпм разлишитих истраживашких метпда и техника и ствараоем синергетских ефеката између 
прпјекта пмпгућенп је пбјективнп сагледаваое мпгућнпсти руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте. 
Теритприја истраживаоа је ппщтина Тргпвищте кпја пбухвата 35 насеља (Мапа № 1). 
Идентификпваое специфишних развпјних пгранишеоа ппщтине и пбјективнп сагледаваое оихпвих 
пптреба и мпгућнпсти развпја изврщенп је применпм квантитативних и квалитативних метпда. Пбе 
метпде су спрпведене паралелнп. Пд квантитативних метпда кприщћена је  метпда анализе садржаја 
дпкумената, техникпм директне квантитативне (статистишке) анализе садржаја дпкумената и метпда 
структуралне анализе техникпм класишне квалитативне анализе садржаја дпкумената.  У пквиру 
квалитативних метпда кприщћен је пблик испитиваоа са техникпм анкете,  структурни интервјуји и 
ПЛА/ПРА метпда. У раду је примеоен и метпд SWOT анализе кпји се инаше кпристи кап метпдплпщкп 
средствп у анализи и дефинисаоу кљушних фактпра кпји имају највећи утицај на рурални развпј 
ппщтине.  
 
4.2.1. Квантитативне метпде 
 
Прикупљаое квантитативних ппдатака за пптребе израде Стратегије изврщенп је прекп шланпва 
радне групе за рурални развпј. У прпцесу дефинисаоа актуелнпг пкружеоа за рурални развпј на 
лпкалнпм нивпу  урађен је дпкумент Прпфил заједнице (Анализа тренутнпг стаоа у руралнпм развпју 
ппщтине). Пн представља синтезу квантитативних ппдатака за ппщтину Тргпвищте. Пснпвни извпри 
ппдатака су Пппис 2011, Ппщтине у брпјкама 2005-2012, DevInfo база ппдатака за Србију и ппстпјећа 
стратещкп планска дпкумента ппщтине. За анализу прикупљених ппдатака упптребљена је метпда 
анализа садржаја дпкумената, техникпм директне квантитативне (статистишке) анализе садржаја 
дпкумената и метпде структуралне анализе техникпм класишне квалитативне анализе садржаја 
дпкумената. Изврщена је анализа дпступне литературе,  истраживашких радпва, стратещких и 
закпнских дпкумента кпји се пднпсе рурални развпј у Еврппи, Србији, Регипну и ппщтини.  
Систематизација  и интерпретација ппдатака дата је у кпнтексту представљаоа спцип-екпнпмскпг 
пкружеоа ппщтине.  
 
4.2.2. Квалитативне метпде 
 
Статистишка и анализа садржаја дпкумената није дпвпљна за кпмплексну анализу спцип-екпнпмскпг 
пкружеоа у ппщтини.  Ппгптпвп акп се зна да је  принцип "пд лпкалнпг нивпа на гпре" (bottom up) 
важан аспект за пдрживи рурални развпј и да пн ппдразумева активнп ушещће свих заинтереспваних 
лица и прганизација у планираоу, пдлушиваоу и спрпвпђеоу друщтвенп-екпнпмскпг развпја. 
Успещнп планираое руралнпг развпја није мпгуће без партиципативнпг укљушиваоа сепскпг 
станпвнищтва у пвај прпцес.   У тпм смислу су примеоене следеће метпде технике: теренскп анкетнп 
истраживаое, Структурни интервјуи са заинтереспваним странама, ПЛА/ПРА метпдплпгија у раду се 
сепским заједницама и  SWOT анализа. Резултати дпбијени применпм квалитативних метпда 
приказани су у Студији Анализа пптреба и пптенцијала сепских заједница у ппщтини Тргпвищте. 
Студија пбухвата идентификацију специфишних развпјних пгранишеоа села у ппщтини. Кпмбинацијпм  
истраживашких метпда и ствараоем синергијскпг ефекта са реализпваним прпјектима пмпгућенп је 
креираое кпмплексне анализе спцип-екпнпмскпг пкружеоа  ппщтине, шији су циљеви:  
 

1. Дефинисаое прпфила руралне заједнице ппщтине применпм партиципативних метпда. 
2. Ствараое дпкументпване и аналитишке пснпве за јавну расправу п руралнпј екпнпмији 

ппщтине. 
3. Фпрмулисаое преппрука за креираое разлишитих развпјних мера на пснпву сагледаваоа 

ппјединих пптреба и пптенцијала сепских заједница. 
 

 
Наведени циљеви представљају деп израде кпнкретних мера руралнпг развпја кпје дппринпсе 
спцијалнп-екпнпмскпм развпју ппщтине.  
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Циљне групе истраживаоа су дпмаћинства репрезентативних села,  мещтани репрезентативних села -
ушесници ПЛА/ПРА радипница разлишитпг ппла и дпба старпсти и представници прганизација и 
институција из приватнпг, јавнпг и цивилнпг сектпра ( у даљем тексту: ушесници истраживаоа). 
Истраживаое за пптребе израде Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте прганизпванп је у 
перипду септембар-пктпбар 2013.г. Истраживаое је реализпванп у селима: Барбаце, Гпрои Кпзји 
Дпл, Сурлица, Црвени Град и Шапранце. Истпветнп истраживаое на теритприји ппщтине Тргпвищте 
спрпведенп је 2011 гпдине на STAR прпјекту "Пптребе и пптенцијали лпкалних сепских заједница у 
Јабланишкпм и Пшиоскпм пкругу". Резултати пвпг истраживаоа пптпунп су ппдударни са 
истраживаоем из 2013 са аспекта примеоене метпдплпгије и велишине узпрка. Тада су ПЛА/ПРА и 
теренска истраживаоа спрпведена на теритприји села: Радпвница, Дпои Стајевац, Нпвп Селп, Дпоа 
Трница и Шајинце.  
 

Мапа № 1.: Теритприја истраживаоа  
 

 
 

Истраживаое 2011.г.     Истраживаое 2013.г.     
          

 
Ппређеоем резултата истраживаоа 2011/2013 устанпвљенп је пдступаое дп нивпа статистишке 
грещке. Пбједиоаваоем резултата истраживаоа из 2011 и 2013 ппвећана је велишина узпрка ( 100 
дпмаћинства/10 села, 10 ИД карти/10 села, 40 интервјуа) и сами тим ппузданпст дпбијених резултата. 
На пвај нашин истраживаоем је ппкривенп 28.57% насеља ппщтине Тргпвищте. Истраживашки 
материјал (анкетни упитници, интервјуи и ИД карте) за нивп ппщтине налази се у бази ппдатака, 
пднпснп архиви ппщтине. Анкетнп истраживаое је усмеренп на ппљппривредна дпмаћинства, без 
пбзира на спцип-екпнпмску структуру (велишина фарме, шланпви дпмаћинства, извпр прихпда и 
другп). Листа села, пдређена за пптребе истраживаоа, представља репрезентативни узпрак кпји 
пдсликава прпсешну руралну заједницу ппщтине. Ппщтина је у сарадои са лпкалним актерима 
руралнпг развпје, рещеоем пдредила  села где се спрпвпде  истраживаоа. Главни критеријуми кпји 
су тпм приликпм ппщтпвани су велишина и знашај села за ппщтину, гепграфски пплпжај и пдређене 
специфишнпсти села (близина културнпистпријских сппменика, близина защтићених прирпдних 
дпбара, адекватна заступљенпст равнишарских и планинских села).  
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Табела № 3.: Листа репрезентативних села Ппщтине Тргпвищте у кпјима су реализпвана истраживаоа 
 

Истраживаое 2011.г. Истраживаое 2013.г. 

№ Назив  села 
Сагласнпст 
институције 

№ Назив  села 
Сагласнпст 
институције 

1. Радпвница 

Рещеое брпј 320-
867 

6. Барбаце 

Пдлука брпј 320-
4111 пд 09.09.2013. 

2. Дпои Стајевац 7. Гпрои Кпзји Дпл 

3. Нпвп Селп 8. Сурлица 

4. Дпоа Трница 9. Црвени Град 

5. Шајинце 10. Шапранце 

 
4.2.2.1. ПЛА/ПРА метпдплпгија 
 
Партиципативнп ушеое и делпваое и Рурална прпцена на пснпву ушещћа (Participatory Learning and 
Action and Participatory Rural Apprisal,) јесте термин кпји пбухвата щирпк расппн слишних 
метпдплпгија, приступа и нашина ппнащаоа. Заједнишкп за све те приступе јесте да настпје на пунпм 
укљушиваоу људи у прпцес ушеоа п сппственим пптребама и мпгућнпстима, кап и на активнпстима 
кпје прпизлазе кап пдгпвпр на пптребе и мпгућнпсти циљне групе. Партиципативнп ушеое и 
делпваое је дугпрпшан прпцес мпдерације разлишитих циљних група кпји впди ка кпнструктивнпм 
удруживаоу, дијалпгу и дпнпщеоу заједнишких пдлука и ставпва. Партиципативним ушеоем и 
делпваоем заправп се пмпгућава укљушиваое свих актера цивилнпг друщтва (предузетници, 
представници власти, представници невладинпг сектпра, лпкалнп станпвнищтвп, итд.) и птппшиое 
партнерскп делпваое кпје пбезбеђује пдрживпст пшекиваних и пстварених резултата. ПЛА/ПРА 
метпдплпгија има щирпку примену у земљама у развпју и тп ради ппстављаоа темеља прпграмима и 
прпјектима за смаоеое сирпмащтва (прпјекти за развпј лпкалне заједнице и смаоеое разлика). 
Принципи ПЛА су пдређени знаоем п тпме да заједница мпже ући у развпјни прпцес јединп укпликп 
је пн инициран пд стране самих шланпва заједнице изнутра. Најважнији деп идентификације 
садащоег стаоа јесте свест шланпва заједнице п тпм стаоу и нашин на кпји га пни разумеју. Живпт 
ппљппривредника није пгранишен самп на ппљппривредна питаоа, већ је мнпгп кпмплекснији и 
састпји се пд три главна система: екпнпмски, ппљппривредни и спцип-културни. Сваки пд оих се 
састпји пд маоих ппд-система. Циљ ппљппривредника јесте да пдржава тај систем у равнптежи и да у 
складу са тим дпнпси пдлуке. Ппред супшаваоа са прпблемима у ппљппривреди пн је супшен и са 
екпнпмским и спцијалним пптещкпћама щтп га спрешава да ппбпљща живптни стандард.  Пснпвне 
карактеристике партиципативнпг ушеоа и делпваоа (ПРА):  
 

1. Мереое углпва - Будући да је пснпвни интерес сазнаое п щтп щирем пквиру тренутне ситуације, 
анализа треба да буде щирпкп структурисана. Тп се ппстиже тзв. мереоем углпва, кпје се пднпси на 
кпмппзицију ПЛА тима, извпр инфпрмација, метпде и средства ПРА.  

 тим треба да буде састављен пд пспба разлишитпг ппла, гпдищта, прпфесипналнпг и лпкалнпг знаоа. 

 извпр инфпрмација је мищљеое шланпва заједнице, секундарни ппдаци п заједници, струшне пспбе, 
сппствена мпћ запажаоа и искуствп активнпг ушещћа у свакпдневнпм живпту. 

 метпде кпје се кпристе су планираое, дијаграми, рангираое, пплу-структурисани интервјуи. 

 ПРА средства: представљаое ситуације у селу, временска линија, рангираое на пснпву извпра прихпда, 
мапа ресурса, сезпнски календар и категпризација према живптнпм стандарду. 

2. Кпнтинуирана анализа: Ппдаци кпји се стекну на једнпм састанку са шланпвима заједнице пдмах се 
анализирају и такп припремају за наредни састанак. На тај нашин се знаое п ситуацији заједнице 
ппстепенп надграђује већ тпкпм дискусије са шланпвима заједнице. 

3. Флексибилнпст и нефпрмалнпст метпде: Све метпде су пплу-структурисане. У складу са прпцеспм 
дискусије се преиспитују, прилагпђавају и мпдификују. 
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4. Пптималнп незнаое и пдгпварајућа непрецизнпст
5
: У тпку дискусипнпг прпцеса примају се разне 

инфпрмације.  
Стицаоем знаоа п ситуацији стише се мпгућнпст разликпваоа пптребних и непптребних примљених 
инфпрмација. ПЛА тренери примају инфпрмације са пптималним незнаоем и не прецизнпщћу, али 
мпрају бити псппспбљени да меру незнаоа и непрецизнпсти ппставе сами у сагласнпсти са 
уппзнаваоем ситуације, кап услпва и пквира кпји пдређује инфпрмације. 

5. Критишка свест: За суд п инфпрмацији пптребна је критишка свест. Примеоенп у пвпм кпнтексту тп 
знаши да ПЛА тренер треба да узме у пбзир све услпве кпји мпгу утицати на пбјективнпст дпбијене 
инфпрмације неппхпдне за ситуаципну анализу.  

6. На пример лпща берба шини да људи свпју ситуацију виде негативније дпк бпгатији у заједници шестп 
дају сасвим супрптне инфпрмације пд сирпмащнијих.  

 
Примена ПЛА/ПРА метпдплпгије пбухвата два кпрака: I кпрак:  анализу ситуације у селу и  II  кпрак 
планираое. У  пба  кпрака  се  примеоују  разлишита средства и технике.  Ситуаципна анализа је први 
кпрак у  активнпј прпцени села где сами станпвници села излажу и анализирају свпју ситуацију уз 
ппдрщку мпдератпра. Чланпви лпкалне заједнице активнп ушествују у пвпј анализи и на пснпву ое 
дпнпсе праве и правпвремене пдлуке у вези с ппбпљщаоем тренутне ситуације у селу. ПЛА/ПРА 
мпдератпри ушествују кап ппмагаши и пни се пствареним сазнаоима кпристе какп би дали ппдрщку 
даљем усмераваоу заједнице на развпјни прпцес и анализе мера кпје је пптребнп спрпвести да би се 
ппстиглп ппбпљщаое. Резултати ситуаципне анализе, кпји се дпбијају сарадопм мпдератпра и 
шланпва заједнице, кпристе се у идентификацији прпблема и пптенцијала лпкалне заједнице, а 
уједнп и за дпбијаое сазнаоа п пптребнпј ппдрщци за птклаоаое прпблема и/или искприщћеое 
пптенцијала. 
 
Представљаое ситуације у селу крпз  идентификацију пптенцијала и прпблема заједнице 
 
Представљаое ситуације у селу примеоује се кап првп у низу средстава за ситуаципну анализу (ПРА) 
затп щтп пмпгућава стицаое увида у нашин на кпји мещтани виде свпју ситуацију, кпје прпблеме и 
пптенцијале сматрају важним, и даје ппщти пквир за примену псталих ПРА средстава. Пвп средствп се 
кпристи какп би се пстварип увид у тренутну ситуацију кпја влада у лпкалнпј заједници, а на пснпву 
разгпвпра са оеним станпвницима. Разгпвпр се впди такп щтп се мещтанима дпзвпли да сами изнесу 
свпје мищљеое п тпме кпји су прпблеми, а кпји пптенцијали оихпвпг села.  
ПЛА/ПРА мпдератпри заказују пленум на кпји су ппзвани сви шланпви заједнице: мещтани села, 
представници разних удружеоа (ппљппривредника, стпшара, жена, маоина, псетљивих група, 
пензипнера, привредника). Састанак впде двпје ПЛА/ПРА мпдератпра у некпликп фаза.   
 
Фазе састанка/пленума су: 

 увпдна реш (дп 10-15 минута), 

 представљаое - ПЛА/ПРА мпдератпра и институција из кпјих дплазе, 

 пбјащоеое сврхе састанка/пленума - пднпснп циљ дпласка у лпкалну заједницу/селп и сврха састанка, 

 пбјащоеое нашина рада и даваое временске пдреднице рада, 

 главни деп састанка/пленума (30-45 минута) у кпме се пдвија дискусија са шланпвима заједнице  шији је 
циљ ситуаципна анализа, кап кпрак у развпјнпм прпцесу, а пре свега идентификацијпм пптенцијала и 
прпблема заједнице; 

 визуализација - записиваое свакпг пптенцијала/прпблема на картици (папир фпрмата А5 у две бпје) и 
ппстављаое на велики лист папира, табла или зид  кпји је претхпднп ппдељен на два дела, две кплпне 
(пптенцијали - прпблеми).   

 ствараое ппција за ппбпљщаое (дп 15 минута) - ппсле заврщетка пленарнпг дела, следи ствараое 
ппција, најважније средствп ПЛА/ПРА метпдплпгије, кпје се примеоује у фази планираоа. У пвпм делу 

                                                 
5
 Партиципативни приступ шестп је у супрптнпсти са кпнвенципналним приступима истраживаоа. Кпнвенципнална 

истраживаоа најшещће се карактерищу кпнтрплпм кпју пбављају наушници и струшоаци за развпј кпји дплазе сппља, тј. 
представљају сппљое сараднике. Сппљни сарадници унапред су ппставили план прпјекта и спрпвпде истраживаоа без 
икаквпг утицаја или ушещћа шланпва лпкалне заједнице. У кпнвенципналнпм приступу не самп да нема укљушиваоа 
лпкалнпг станпвнищтва у прпцесе планираоа и имплементације развпјних прпјеката већ се пптпунп искљушује и оихпвп 
ппзнаваое лпкалнпг пкружеоа, кап и ппзнаваое структуре оихпвпг друщтвенпг, екпнпмскпг и пплитишкпг система. 
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се врщи разврставаое - категпризацијиа прпблема у три групе према свпјим мпгућнпстима ушещћа у 
рещаваоу тих прпблема: 

 

 МИ САМИ - прпблем кпји мещтани мпгу да реще сами; 

 МИ САМИ УЗ ППМПЋ СА СТРАНЕ - сви прпблеми сврстани у пву категприју су пни у шијем рещаваоу 
мещтани мпгу да ушествују делимишнп, унпспм властитих средстава (удруживаоем или индивидуалнп), 
али им је пптребна дпдатна ппдрщка, пре свега, финансијска; 

 САМП УЗ ППМПЋ СА СТРАНЕ - мещтани не мпгу сами да реще прпблеме у лпкалнпј заједници, већ 
сматрају да тп мпже да ушини самп лпкална сампуправа или држава (надлежна министарства). 

 

Кад се заврщи пленарни деп, рад се наставља са маоим групама мещтана, у кпјима се спрпвпде 
специфишна средства ПЛ А метпдплпгије: 
 

1. Временска линија. Пвп специфишнп ПРА средствп, пмпгућава стицаое увида у прпщлпст села. 
Пбухвата инфпрмације кпје расветљавају: екпнпмски, спцип-култуми, ппљппривредни систем 
села, са свим прпменама кпје су се у тим системима дпгпдили у прпщлпсти, при шему се 
истпвременп указује и на узрпке садащоег стаоа и на узрпке стаоа у прпщлпсти. Средствп се 
примеоује у маопј групи (2-3) састављенпј пд старијих шланпва лпкалне заједнице.  

2. Мапа ресурса. Пна пмпгућава увид  у пптенцијале и мпгућнпст експлпатације ресурса села у 
сврху  ппбпљщаоа живптних услпва. Маппм ресурса стишемп увид какп су развијене ппједине 
гране ппљппривредне прпизвпдое кпјима селп распплаже. Средствп се примеоује у маопј 
групи (2-3) млађих мещтана.  Мапу ресурса цртају сами мещтани и сами пбележавају ресурсе 
на опј: главне путеве, реке, впдене ппврщине, брда, удаљенпст пд суседних градпва/села,  
пащоаци, ратарске ппврщине, бащте извпри впде, впћоаци, ...  

3. Сезпнски календар. Пвим средствпм се дпбијају инфпрмације п климатским услпвима 
ппдрушја у кпме је средствп примеоенп, п најзнашајнијим гранама ппљппривреде за датп 
ппдрушје, п најважнијим не ппљппривредним делатнпстима заступљеним у лпкалнпј 
заједници (сепски туризам, традиципнални занати, мала и средоа предузећа, прерађивашки 
ппгпни, итд.), кап и п динамици активнпсти према пплпвима. Сви параметри су визуализпвани 
у једнпгпдищоем перипду, за сваки месец ппсебнп. Сезпнски календар се примеоује у групи 
пд два дп три млађа шлана лпкалне заједнице кпји су раднп активни. 

4. Категпризација према извприма прихпда. Пвп средствп даје увид у екпнпмски систем и 
извпре прихпда села. Средствп се примеоује у малим групама, пд 2 дп 3 ушесника.                      
Циљ примене пвпг средства јесте визуализпванп представљаое ушещћа ппљппривреде у 
укупнпм екпнпмскпм систему села. Средствп раздваја прихпде из ппљппривредних и 
неппљппривредних делатнпсти и ппкущава да извпре прихпда расппреди на пснпву два 
критеријума унутар сваке групе. Први критеријум јесте знашај ппјединпг извпра прихпда с 
пбзирпм на оегпв екпнпмски дппринпс дпмаћинству кпје га пстварује. На пснпву тпг 
критеријума, извпри прихпда су пзнашени редним брпјевима. Други критеријум јесте брпј 
дпмаћинстава, изражен у прпцентима, кпји пстварује наведени извпр прихпда. Укупан збир 
прпцената не мпра да изнпси 100%, јер ћете мпжда ппстпјати дпмаћинства кпја истпвременп 
имају и ппљппривредне и неппљппривредне прихпде. 

5. Категпризација према живптнпм стандарду. Пвим средствпм дпбијамп увид у спцип-
екпнпмски стандард мещтана, тј. припадника лпкалне заједнице. Чланпви заједнице кпји 
ушествују у раду разликују дпмаћинства према живптнпм стандарду. Циљ је да се сва 
дпмаћинства разврстају пп категпријама, при шему се навпде карактеристике разлишитих 
категприја живптнпг стандарда у датпј заједници према виђеоу ушесника. Средствп се 
примеоује у мещпвитпј групи (2-3), разлишите етнишке, наципналне, културплпщке структуре 
и састављенпј пд млађих мещтана. Категпризацијпм према живптнпм стандарду, кап ПРА 
средствпм, пмпгућава се увид у нашин на кпји мещтани праве разлике према стандарду 
дпмаћинстава, разврставајући их у разлишите категприје и прпцентуалнп пдређујући брпј 
дпмаћинстава у свакпј пд оих. Применпм пвпг средства укупан збир прпцената требалп би да 
изнпси 100%. 

 

На пснпву спрпведених ПЛА/ПРА активнпсти у селу саставља се ПЛА/ПРА истраживашки 
извещтаја, пднпснп ИД карта. 
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4.2.2.2.   Метпдплпщки пквир и анализа идентификаципних карата села  
 

Анализа садржаја је истраживашка метпда ппмпћу кпје се на систематишан, квантитативан и 
пбјективан нашин бележи ушесталпст и садржај ппрука у прпцесу кпмуникације. На пснпву 
квантитативних ппдатака закљушује се п ставпвима, схватаоима, вреднпстима, намерама и циљевима 
стваралаца ппрука и оихпвим пднпсима са другим друщтвеним групама и прганизацијама. У пвпј 
Студији анализирани су кљушни спцип-екпнпмски ппказатељи 10 села ппщтине какп би се пдредила 
специфишна развпјна пгранишеоа и пбјективнп сагледале оихпве пптребе и мпгућнпсти даљег 
развпја.  

Табела № 4.: Метпдплпщки пквир 
 

ИНДИКАТПР 

ПСНПВНИ ПРПБЛЕМ И ППТЕНЦИЈАЛИ 

Пснпвни 
прпблем и 
пптенцијали 

Пснпвни прпблеми – пп категпријама 

Прпблеми у примарнпј прпизвпдои – 
екпнпмски аспект 

Спцип културни прпблеми 

Физишка инфраструктура 

Пснпвни пптенцијали – пп категпријама Прирпдни и прпизвпдни пптенцијали 

ЉУДСКИ И ФИЗИЧКИ РЕСУРСИ 

Људски и 
физишки ресурси 

Демпграфска структура и људски 
пптенцијал 

Густина насељенпсти и 
инфраструктура 

Структура дпмаћинства 

Степен пбразпваоа  

Рпдна структура 

Заппсленпст и диверсификација делатнпсти руралне радне снаге  

Физишки капитал 

Земљищте 

Пбим прпизвпдое 

Пбјекти 

Механизација 

ИЗВПРИ ПРИХПДА 

Извпри прихпда 
Неппљппривредни извпри прихпда дпмаћинстава   

Прихпди пд ппљппривреде и оихпва структура  

СПЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ И САРАДОА 

Спцијални 
партнери и 
сарадоа 

Релевантне институције- знашај и сарадоа  

Развпјни прпграми и сарадоа  

ПЕРЦЕПЦИЈЕ ДПМАЋИНСТВА П РУРАЛНПМ ПКРУЖЕОУ 

Перцепције 
дпмаћинства п 
руралнпм 
пкружеоу 

Пплпжај и перспектива руралних 
заједница 

Пцена живптнпг стандарда 

Прпцена пптенцијала 

Прпцена будућнпсти  

Квалитет живпта у селу, спцијални 
сервиси и инфраструктура 

Дпступни сервиси 

Рурална физишка инфраструктура 

Прпцена квалитета живпта 

ППСЛПВНП ПКРУЖЕОЕ И ЕКПНПМСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ппслпвнп пкружеое и екпнпмска инфраструктура 

Извпри инфпрмисаоа и струшна 
ппмпћ 

Државни прпграми ппмпћи 

Дпступнпст тржищта 

 
Пснпвна јединица анализе су резултати примене ПЛА метпдплпгије, пднпснп 10 ИД - 
идентификаципних карата села ппщтине Тргпвищте. Већина ИД карата писана су на слишан 
садржински и метпдплпщки нашин.  
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Затп  је анализа је заснпвана на слишнпстима кпје у оима ппстпје а разлике и специфишнпсти упшене 
приликпм анализе ппсебнп су истакнуте. Ппдаци дпбијени из  резултата примене ПЛА метпдплпгије 
(ИД карата) класификпвани су пп пдређеним пбележјима и груписани у релативнп сампсталне 
целине. Зависнп пд пбележја, ппдаци су разврстани  у квантитативне и квалитативне. Сређен ппдатак 
задржава пспбена свпјства, али изражава свпјства групе у кпју је разврстан. Тп пмпгућава да се 
разлишити ппдаци ипак искажу кап хпмпгене целине и да се квантитативнп, пднпснп нумеришки 
изразе. Груписаое је врщенп на нивпу ппщтине где су индикатпри за 10 села ппщтине излистани, 
спртирани и груписани према заједнишким карактеристикама. Сврха груписаоа је ствараое услпва за 
пребрпјаваое пбележја у свакпј групи, на пснпву шега се дпбијају фреквенције (ушесталпсти) тих 
пбележја. Кпнкретнп: прпблеми 10 села ппщтине излистани, спртирани и груписани према неким 
заједнишким карактеристикама. Дељеоем брпја прпблема у групи са укупним брпјем прпблема 
дпбијенп је прпцентуалнп ушещће. Групе су унифпрмисане какп би се мпглп изврщити ппређеое 
прпсешних резултата са слишним истраживаоима у регипну. Систематизација ппдатака из ИД карата 
изврщена према унапред дефинисанпм метпдплпщкпм пквиру (Табела № 4.). Пвај пквир је ппслужип 
за груписаое и пдређиваое фреквенције пдређених спцип-екпнпмских индикатпра села. Резултати 
анализа су табеларнп и графишки интерпретирани такп щтп је за пдређене индикатпре приказан 
прпсек за нивп ппщтине Тргпвищте. 
 
4.2.2.3. Анкетираое и интервјуисаое 
 
Анкета - Упитник за рурална дпмаћинства на ппдручју ппштине: Теренскп анкетнп истраживаое за 
пптребе израде Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте је спрпведенп на статистишки 
репрезентативнпм узпрку, пфпрмљенпм слушајним пдабирпм дпмаћинстава. Истраживаоем су 
пбухваћена 100 дпмаћинства на теритприји 10 насеља/села ппщтине Тргпвищте. Узпрак је 
стратификпван такп да пбухвати делпве пилпт ппдрушја кпји припадају руралним пбластима, према 
међунарпдним стандардима (OECD дефиниција). Јединица ппсматраоа билп је дпмаћинствп са 
ппљппривреднпм прпизвпдопм. Истраживаое је усмеренп на ппљппривредна дпмаћинства, без 
пбзира на спцип-екпнпмску структуру (велишина фарме, шланпви дпмаћинства, извпр прихпда и 
другп). Резултати истраживаоа су уппредиви са резултатима истраживаоа на наципналнпм нивпу 
(Бпгданпв, 2007)6 и резултатима партиципативних анализа, пднпснп резултатима ПЛА/ПРА радипница 
и ИД картама пдабраних села. Упитник за рурална дпмаћинства је укљушип сет питаоа из следећих 
тематских пбласти: 

 Селекципна питаоа 

 Ппдаци п шланпвима дпмаћинства 

 Ппдаци п газдинству 

 Перцепција пптенцијала, ставпви, прпцене, жеље, планпви 

 Партнерствп и пцена државне/лпкалне ппдрщке руралним пбластима 

 Инвестиције и 

 Листа припритета ( пптребе и недпстаци).  

 
Дпбијени резултати анкетнпг истраживаоа су табеларнп и графишки интерпретирани такп щтп је за 
свакп пбележје (пдгпвпр) приказан прпсек за 2011/2013 на нивпу ппщтине.  Резултати анкете 
груписани су према статистишкпј дефиницији типпва дпмаћинстава, субјективнпј прпцени извпра 
прихпда, знашаја ппљппривредних прихпда и перцепцији будућнпсти дпмаћинства. 
 
Структурни интервју развијен је у некпликп мпдела, зависнп пд типа заинтереспване стране. 
Спрпведенп је укупнп 30 интервјуа (9 интервјуа 2011 и 21 интервју 2013), на ппдрушју ппщтине, у 
пквиру следећих заинтереспваних групација: Јавни сектпр ( представници лпкалне сампуправе и 
јавних предузећа), приватнпг сектпра ( предузећа и предузетници) и цивилнпг сектпра ( удружеоа 
грађана). Структура интервјуа пмпгућила је дефинисаое пптенцијала, прпблема и припритета у 
развпју ппщтине Тргпвищте.  
 

                                                 
6
 Бпгданпв, Н. (2007): Мала рурална дпмаћинства у Србији и рурална нефармска екпнпмија. УНДП, МПШВ. Бепград 
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5. Анализа ппстпјећег стаоа 
 

5.1. Анализа ресурса и друщтвенп-екпнпмска анализа ппщтине Тргпвищте 
 

5.1.1. Гепграфски пплпжај и кпнфигурација терена 
 

Теритприја ппщтине Тргпвищте захвата крајои јужни деп Србије и 
кап таква на југу се граниши са Македпнијпм у дужини пд пкп 40 
km. На истпку границу шини теритприја ппщтине Бпсилеград у 
дужини пд 18 km, на северу град Враое7 у дужини пд 26 km и у 
правцу запада ппщтина Бујанпвац пд 8 km. Ппщтина се прпстире 
на ппврщини пд 370 km2, на надмпрскпј висини пд 569 дп 1831 

mnv и заузима пплпжај између 4222  северне гепграфске щирине 

и 2205 истпшне гепграфске дужине. Административнп припада 
Пшиоскпм пкругу шије је седищте у Враоу. Насеље Тргпвищте, кап 
центар истпимене ппщтине, се развилп на саставу Трипущнице и 
Кпзједплске реке, пдакле Пшиоа заппшиое свпј 135km дуги тпк. 
Карактеристишна прпграфска пбележја терена щирег ппдрушја 
Тргпвищта услпвила су да су све сапбраћајне кпмуникације везане 
гптпвп искљушивп за решне дплине.  

 
Мапа № 2.:  

Пплпжај ппщтине Тргпвищте
8
 

  

 

Једини асфалтни пут прплази средищоим 
делпм теритприје, решнпм дплинпм Пшиое и 
Трипущнице. Пд аутппута Бепград-Скппље-
Атина (Кпридпр 10), пвај пут се пдваја кпд 
Давидпвца и у правцу истпка прплази крпз 
Кленике, затим Тргпвищте и наставља прекп 
Дпоег и Гпроег Стајевца дп Радпвнице. 
Тргпвищте је пд Враоа удаљенп 48 km. а пд 
Радпвнице пкп 15 km. Пвакав гепграфскп - 
сапбраћајни пплпжај шитавпг ппдрушја Гпрое 
Пшиое, кпји је изван главних магистралних 
железнишкп - друмских сапбраћајница је 
изразитп неппвпљнп утицап на укупан 
привредни и друщтвени развпј ппщтине 
Тргпвищте, щтп је задоих педесетак гпдина 
изазвалп знатнп миграципна кретаоа па пна 
спада у ред маоих ппщтина Пшиоскпг пкруга.  Мапа № 3.: Пшиоски пкруг9 

 

Теритприја Ппщтине представља пбласт пивишену планинским пбрпнцима Белих Впда, Зладпвашке 
планине, Анищта, Гплемпг врха, Леснице, Кппљаше, Петрпве гпре, а у унутращопсти је виспка ппврщ 
кпја је испресецана дплинама брзих планинских река Трипущнице, Кпзједплске реке, Леснишке, Мале 
реке, кап и главнпг решнпг тпка Пшиое. Ппменута ппврщ има прпсешну висину пд пкп 1300 m. Истпшни 
деп теритприје има све карактеристике виспкп планинскпг ппдрушја, дпк је западна брдпвита дп 
равнишарска а најистакнутији врхпви су Гплеми врх (1831 m), Анищте (1787 m), Чупинп брдп (1782 m), 
Чукар (1543m) и В. Чпвек (1496 m). Шире ппдрушје Тргпвищта највећим делпм је изграђују 
кристаласти щкриљци Српскп - македпнске масе укпје су утиснуте веће и маое масе магматских стена 
пплепзпјске старпсти. Еруптивне стене се јављају у пблику купастих узвищеоа и кпса. Између оих су 
плитке дплине, такп да се купе јављају кап усамљене. Међу вулканским купама се истише Бпрпва 
Чука, изнад села Думбије. Врхпви вулканских купа су стенпвити или ппкривени танким слпјем 
растреситпг тла.  

                                                 
7
 Град Враое је административнп теритпријална јединица састпји из ппщтине Враое и Градске ппщтине Враоска Баоа. 

8
 Извпр: http://www.kornrp.gov.rs/site/page/22/opstine   

9
 Извпр: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/UpravniOkruzi/Pcinjski.pdf   
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5.1.2.  Климатске карактеристике ппщтине Тргпвищте 
 
Ппщтину карактерище умеренп-кпнтинентална клима, кпју пдликују свежа и краћа лета, са дужим и 
дпста пщтрим зимама. Средое месешне температуре у јануару и фебруару су негативне, а пстали 
месеци имају ппзитивне вреднпсти. Заступљени су ветрпви из свих праваца. У најшещће и најјаше 
спадају северпистпшни ветрпви. Кплишина падавина у ппјединим делпвима пбласти тпкпм гпдине 
креће се пд 600 дп 1200 mm. Највище падавина има на планинским врхпвима Кпзјака и Дуката, а 
најмаое у западнпм делу Ппщтине, низвпднп пд села Шајинце (600 - 700 mm). Град је вепма шеста 
ппјава, и најшещће се јавља у перипду пд маја дп августа. 
 
5.1.3. Педплпщке и хидрплпщке карактеристике ппщтине Тргпвищте 
 
Педплпшке карактеристике: Земљищте кап пснпва за екпнпмски и спцијални прпсперитет ппщтине и 
услпвнп пбнпвљив ресурс захтева ппсебну пажоу. Према ппдацима Регипналнпг Прпстпрнпг плана за 
Јужнп Ппмправље, у регипну Јужне Србије препвлађују ранкери нарпшитп заступљени на 
метампрфитима, кисела смеђа земљищта везана за све типпве стена, еутришна и ппдзпласта смеђа 
земљищта, смпнице, смпнице у пгајшаваоу и варијетети земљищта алувијалнпг и делувијалнпг 
ппрекла кап и гајоаше фпрмиране на језерским седиментима и гајоаше у пппдзплаваоу. Алувијална 
земљищта су карактеристишна за ниже надмпрске висине и решне дплине, ппсебнп Јужне Мправе и 
оених већих притпка, а планинскп и щумскп земљищте за земљищте на вищпј надмпрскпј висини.  
 

 

Мапа № 4.: Педплпщка карта Србије (1:200 000)10 

 

                                                 
10 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eusoils_docs/esb_rr/EUR22646EN.pdf 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eusoils_docs/esb_rr/EUR22646EN.pdf
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Дејствпм разлишитих фактпра ствпрени су разнпврсни типпви земљищта на релативнп малпм  
прпстпру ппщтине Тргпвищте, кпја су пп вертикалнпј зпналнпсти сврстана у три ареала: 
 

1. Први ареал пбухвата алувијалне равни Пшиое, Трипущнице, Кпзједплске и Леснишке реке на 
шијим су се нанпсима фпрмирале алувијална некарбпнатна земљищта. Прпизвпдне 
мпгућнпсти кап физишке и хемијске пспбине пвпг земљищта су дпста прпменљиве збпг 
утицаја ппдземних впда и шестих ппплава. Пна су најшещће плитка и средое дубпка без јаснп 
диференцираних хпризпната на пппрешним прпфилима. Претежнп су пескпвитпг и 
крупнпзрнпг састава, прппустљива за впду, дпбрих ваздущних пспбина и лаку пбраду, па 
спадају у ред пптенцијалнп најплпднијих земљищта на кпјима се гаје ратарске и ппвртарске 
културе. 

2. Други ареал пбухвата шитавп ппбрђе дплине Пшиое и оених притпка, на шијим су се терасама 
развила земљищта из групе смпница и гајоаша. Смпнице су развијене изнад алувијалнпг 
земљищта, на благп нагнутим нижим решним терасама дплинскпг ппбрђа на претежнп 
глинпвитим и лаппрпвитим ппдлпгама. Тп су плпдна, дубпка и глинпвита земљищта кпја са 
ппвећаваоем надмпрске висине евплуирају у ерпдиране смпнице.  

3. Трећи ареал пбухвата брдскп планински пбпд у кпме је рељеф најизраженији, клима 
хладније,  валжнија и вегетације бујнија. На геплпщку ппдлпгу кпју у пснпви шине кристаласти 
щкриљци Српскп - македпнске серије, вертикална зпналнпст се креће пд еутришнп смеђих 
земљищта на щкриљцима дп дистришнп смеђих на филитима. Зпналнпст у пвпм ареалу је 
услпвљена на ппдзпластим земљищтима и щкриљцима, пд кпјих су саграђене Ширпка и 
Зладпвашка планина. 

 

На ппдрушју ппщтине ппстпји квалитетнп земљищте ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу, али 
свакакп је неппхпднп детаљније истражити педплпщке карактеристике пвпг ппдрушја, кап и 
актуелизпвати ппдатке п кприщћеоу/намени земљищта у Пшиоскпм пкругу и ппщтини Тргпвищте. 
Све тп би дппринелп да се упптребе и кпристе адекватне спрте, агрптехнишке мере, те кап резултат 
дпбију већи и квалитетнији принпси већег брпја рентабилних врста, ппдигне нивп пласмана и ппвећа 
кпнкурентнпст ппљппривредних прпизвпда регипна на тржищту. 
 

Хидрпграфија: Пбласт кпјпј припада Тргпвищте карактерище густа решна мрежа. Пшиоа представља 
једини решни тпк кпја пдвпди впду са ппдрушја ппщтине Тргпвищте. Пд састава извприщних кракпве 
Трипущнице и Кпзједплске реке у сампм насељу, на надмпрскпј висини пд 630 m. Пшиоа теше према 
југпзападу у дужини пд 135 km и улива се у Вардар, јужнп пд Скппља. Укупна ппврщина оенпг слива 
је 2.840 km2 пд шега је у Србији 512 km2. Пшиоа је  хидрпенергетски пптенцијал где средое гпдищои 
прптицај изнпси 14 m3/s. Максимални прптицаји су у априлу, мају и марту а минимални у септембру и 
пктпбру. Гпрои тпк Пшиое са свпјим притпкама, спада у ред бујишних тпкпва а оен слив у ппдрушја са 
израженим ерпзивним прпцесима. Тп је један пд највећих впдппривредних прпблема у сливу Пшиое. 
Ппред Пшиое, најппзнатије реке су Трипущница, Леснишка, Кпзједплска, Мала и Кпћурска река. 
Трипущница извире на падини Дпганице, кпд села Црне Реке на 1480 m. Извприщте Леснишке реке је 
на висини пд 1450 m на падини планине Чупина, а Кпзједплске реке кпд села Нерава, на висини пд 
1430 m. Мала река је лева притпка Пшиое са извприщтем кпд села Длабпшице на граници Кпзјака и 
Ђерманске планине, дпк се извприщте Кпћурске реке (десне притпке Пшиое) налази на истпименпј 
планини, кпд села Нпве Брезпвице. Пбласт кпјпј припада Ппщтина карактерищу шесте ппплаве, кпје 
углавнпм наступају с прплећа. Ппплаве су најшещће на реци Пшиои и Кпзједплскпј реци, а најмаое на 
Трипущници. Минералних впда у Ппщтини нема. Самп у ппјединим селима ппстпје мали слани 
извпри (Тргпвищте, Прплесје), кпји се сматрају лекпвитим. 
 
5.1.4 Флпра и фауна 
 
Ппгпднпсти фактпра прирпдне средине, а ппсебнп климе са пбиљем влаге, услпвиле су ппјаву 
разнпврснпг биљнпг ппкриваша а самим тим и брпјне врсте живптиоскпг свега на щирем ппдрушју 
Тргпвищта. Аутпхптпна, сампникла вегетација представљена је углавнпм ливадским и щумским 
заједницама, са израженпм вертикалнпм зпналнпщћу. Укупна ппврщина ппд щумама изнпси 3.087,04 
ha (у државнпм власнищтву се налази 3039.66 ha, дпк је пстатак у приватнпм власнищтву).  
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Највище су заступљене у насељима Радпвница, Кпзји Дпл и Лесница. Регипн листппадне вегетације 
заузима највеће прпстранствп, и тп углавнпм дп 1400 m надмпрске висине. Пд щумских састпјина 
заступљене су разне врсте храста (сладун, грабић, цер, китоак), затим црни јасен и граб, на већим 
надмпрским висинама буква, бели граб и јавпр, дпк су у дплинама решних тпкпва заступљене биљне 
врсте из редпва јпва, врба и тпппла. На теренима прекп 1400 m су углавнпм заступљени шетинари из 
реда бпрпва. Ппсебнп се издваја ппјава једнпг брпја реликтних фитпценпза, међу кпјима је 
најраспрпстраоенија линцура и машја леска. На најнижем ппјасу, кпји се пружа ппред Пшиое и дпоих 
тпкпва Трипущнице, Казједплске и Леснишке реке, мпгу се срести пстаци хидрпфилних щума тпппла, 
врба, јасике, црне јпве и других меких лищћара. Изнад пвпг ппјаса у прпщиреним деливима дплине, 
јављају се земљищта кпја карактерище присутнпст ливада, вртпва и пранишних ппврщина.Травну 
вегетацију пбразују вищегпдищое зељасте биљке на дплинским, брдским и планинским ливадама. 
Ппсебну вреднпст лпкалнпј флпри дају знашајне кплишине јестивих гљива (вргао,лисишара, црна 
труба и др.) кпје расту на пвпм прпстпру , кап и ендемске и ретке врсте пппут једића,бпрпвница, 
брусница, линцура и др. Прпстпр Ппщтине насељавају вукпви, лисице, медведи, зешеви и птице, дпк 
су пд ретких и угрпжених врста заступљене птице грабљивице из реда спкплпва и прлпва, кап и 
щумски и краткпнпги гущтери. Према распплпживим ппдацима Завпда за защтиту прирпде Србије на 
теритприји ппщтине се не налазе защтићена прирпдна дпбра, кап ни дпбра са ппсебним прирпдним 
вреднпстима предлпжених за защтиту. Међутим, у живпписнпј клисури реке Пшиое, на пкп 5 км 
низвпднп пд Тргпвищта, уз реку Пшиоу, налази се група ерпзипних пстеоака изграђена пд мпласних 
седимената зелене серије палепгене старпсти. Пвп је група пд вище имппзантних ерпзипних 
пстеоака на стенпвитпм пдсеку или литици дплинске стране кпја се пдликује изузетним 
мпрфпгенетским и естетским пбележјима. Збпг свпјих вреднпсти пва група пстеоака је уврщтена у 
списак Инвентара пбјеката гепнаслеђа Србије ппд називпм "Ђавпљи камен", мада је на тпппграфским 
картама за пве пблике присутан и тпппним "Вражји камен". У ппгледу биплпщке разнпврснпсти и 
флпристишкп-вегетацијских и фаунистишких пдлика ппсебнп се истише дплина реке Пшиое кпја 
представља рефугијалнп станищте у кпме се јавља већи брпј реликтних щумских и жбунастих 
заједница термпфилнпг карактера, пре свега разлишите щуме храстпва и щуме букве. Наппмиое се да 
се у неппсреднпј близини планскпг ппдрушја (истпшни деп ппщтине Бујанпвац, у гранишнпм ппјасу са 
ппщтинпм Тргпвищте) налази предеп изузетних пдлика "Дплина Пшиое" ("Сл. гласник РС", бр. 55/96 и 
2/03) кпјпм су деп дплине реке Пшиое кпд манастира св. Прпхпр Пшиоски, и делпви планина Кпзјак и 
Рујан, устанпвљени за защтићенп прирпднп дпбрп прве категприје, на ппврщини 2485 ha. Уредбпм је 
на пвпм защтићенпм ппдрушју у целпсти утврђен режим защтите II степена. 
 
5.1.5. Неппкретна защтићена културна дпбра 
 
Према ппдацима Републишкпг завпда за защтиту сппменика културе, на планскпм ппдрушју утврђенп 
је 1 неппкретнп културнп дпбрп у категприји сппменика културе, и тп: црква Св. Бпгпрпдице на 
лпкалитету "Вражји камен" (Пдлука, "Сл. Гласник СРС", бр. 28/83). Псим сепских црква, пбјекти 
нарпднпг градитељска и пстала евидентирана неппкретна културна дпбра недпвпљнп су истражена, 
валпризпвана и презентирана, иакп представљају знашајне туристишке пптенцијале. Пшуванпст и 
уређенпст сепскпг етнп-наслеђа није на задпвпљавајућем нивпу, пре свега услед кпнстантнпг 
напущтаоа лпкалнпг станпвнищтва, шиме су вредни примерци сепске архитектуре излпжени 
прппадаоу и рущеоу. Међутим, у мнпгим сепским насељима мпгу се регистрпвати јпщ увек пшувани 
специфишни амбијенти, рурална архитектура и пбјекти пд аутпхтпнпг материјала – стамбене зграде, 
привредни пбјекти, впденице пптпшаре и др. 
 
5.1.6. Насељенпст и демпграфски индикатпри 
 
Према Пппису станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији 2011 гпдине на теритприји 
ппщтине живи 5091 станпвника разлишите етнишке припаднпсти са дпминантним српским 
станпвнищтвпм (97.8%) и станпвнищтвпм правпславне верписппвести. 2716 станпвника ппщтине су 
мущкарци, а 2375 жене.  Када је реш п кретаоу брпја станпвника на теритприји ппщтине Тргпвищте 
мпже се рећи да нема већих разлика у пднпсу на већину маоих ппщтина у Србији. Велики утицај на 
пваквп кретаое имали су прпцеси урбанизације и индустријализације кпји су заппшети ппсле другпг 
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светскпг рата, и шији су утицаји дпвели дп прпцеса деаграризације. На прпмену брпја станпвника и 
данащое стаое битнп су утицали и гепграфски пплпжај ппщтине кап и спцип - екпнпмски састав 
станпвнищтва. Станпвнищтвп ппщтине Тргпвищте накпн другпг светскпг рата, према ппписима кпји су 
врщени бележи малп ппвећаое самп у перипду 1948-1953 гпдине, дпк у наредним међуппписним 
перипдима дплази дп ппадаоа, такп да је брпј  станпвника према ппследоем пппису 2011. гпдине 
смаоен у пднпсу на 1948. гпдину за шак 67%. Према брпју станпвника Тргпвищте спада у категприју 
најмаоих ппщтинских центара. Генералнп ппсматранп  изразит је тренд пада брпја станпвника( 
График № 1) щтп је ппследица механишкпг пдлива станпвнищтва и негативнпг прирпднпг приращтаја 
(-12.9). 
 

График № 1.: Кретаое Брпј станпвника  
(1961-2011) 

 
График № 2.: Прирпдни приращтај, на 1 000 

станпвника (1961-2011) 

 

 

 
Извпр: РЗС Витална статистика   Извпр: РЗС Витална статистика  

 
Густина насељенпсти на теритприји ппщтине Тргпвищте је за 82.62%  маоа у пднпсу на густину 
насељенпсти у републици. Густина насељенпсти на нивпу целе ппщтине изнпси самп 14 
станпвника/km2. Прпсешан брпј шланпва дпмаћинства је, према пппису из 2011, изнпси 2.88 щтп је тик 
нещтп изнад прпсека Србије, кпји изнпси 2,85. Највеће насеље је Тргпвищте (1767 станпвника), а 
пптпм Радпвница (865 станпвника), дпк су пппулаципнп најмаоа насеља Рајшевце (5 станпвника) и 
Думбија (8 станпвника). Неппвпљни демпграфски трендпви су резултат стагнације привреде и 
друщтвенпг развпја у ппследоих 15 гпдина. Унутращое миграције (унутар ппщтине, из планинских 
насеља у седищте Ппщтине) су биле изразите и пдвијале се у ппследое шетири деценије прпщлпг 
века. Сппљне миграције (из ппщтине у развијеније регипне) су кпнстантне дп данас. Псим спцип-
екпнпмских мптива за унутращое и сппљне миграције, највище утицаја на расељаваое станпвнищтва 
из планинских насеља је имала вепма лпща сапбраћајна приступашнпст тих ппдрушја. Дневне 
миграције станпвнищтва су вепма изражене, јер ушествују са 75 % у укупнпм брпју станпвника. 
Миграције ка другим ппщтинама, нарпшитп мирације младих,  заступљене су са пкп 14%. Израженп је 
напущтаое сепских средина  и оихпвп демпграфскп пражоеое. Миграције су највище биле 
изражене у перипду пд 1981. дп 1991. гпдине. Екпнпмска структура станпвнищтва је једна пд 
најзнашајнијих друщтвених структура. Према пвпј структури станпвнищтвп се мпже ппделити на 
ппљппривреднп и неппљппривреднп станпвнищтвп. Друга знашајна екпнпмска структура 
станпвнищтва је екпнпмска активнпст на пснпву кпје се станпвнищтвп дели на активнп, лица са 
лишним прихпдима и издржаванп станпвнищтвп. Пднпс ушещћа активнпг и издржаванпг 
станпвнищтва зависи пд пплне и старпсне структуре, кап и пд саме екпнпмске мпћи ппдрушја. 
Прпмене у укупнпм кретаоу и размещтају станпвнищтва праћене су и оегпвим спцип - екпнпмским 
преструктуираоем, кпје се манифестује кпнтинуираним смаоеоем ушещћа ппљппривреднпг у 
укупнпм станпвнищтву, и ппљппривреднп активнпг у укупнп активнпм. Најбрпјнија старпсна група је 
пд 15. дп 65. гпдина, дпк је станпвнищтвп старије пд 65 гпдина заступљенп са 17 % у укупнпм брпју 
станпвника. У пднпсу на републишки прпсек,  бележи се нещтп већи прпценат млађих пд 14. гпдина.  
Вище пд пплпвине станпвнищтва шини активнп (61.60%), дпк неактивнпг станпвнищтва има 38.40%.  
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График № 3.:Станпвнищтвп, према пплу и 
старпсти, 2011. * %+ 

 
График № 4.:Станпвнищтвп, према старпсним 

групама, 2011. *%+ 

 

 

 

Извпр: РЗС  Пппис станпвнищтва  Извпр: РЗС  Пппис станпвнищтва 

 
Табела № 5.: Демпграфска пснпва развпја ппщтине Тргпвищте 2011. гпдина 

 

Ппдрушје 
Станпвнищтвп 

прекп 65 гпдина 
[%] 

Раднп сппспбнп 
станпвнищтвп 

[%] 

Неписменп 
станпвнищтвп 
старије пд 15 

гпд.  
[%] 

Виспкп 
пбразпвани  

[%] 

Прпсешан 
гпдищои 
приращтај 

на 1000 
станпвника 
2002-2011. 

Ппщтина 
Тргпвищте 

65 61.6 6 3 -12.9 

Извпр: Станпвништвп старије пд 15 гпдина према пплу и пбразпваоу пп пппису из 2011.(РЗС) 

 
Табела № 6.:  Станпвнищтвп према старпсним групама и пплу, 2010─2011. 

 

 
2010* 2011** 

Женскп Мущкп Женскп Мущкп 

Деца узраста дп 6 гпдина (предщкплски узраст) 155 166 132 139 

Деца узраста пд 7─14 гпдина (узраст пснпвне щкпле) 257 269 197 214 

Станпвнищтвп 15─18 гпдина старпсти (узраст средое 
щкпле) 

155 179 137 148 

Деца (0─17 гпдина) 527 561 433 458 

Млади (15─29 гпдина) 504 660 468 619 

Радни кпнтингент станпвнищтва (15─64 гпдина) 1531 1991 1542 1980 

Укупан брпј станпвника 2477 2841 2375 2716 

*Прпцена станпвништва срединпм гпдине. ** Пппис станпвништва 2011 
Извпр: РЗС  Витална статистика, Пппис станпвништва 

 
Један пд вепма ппузданих ппказатеља старпсне структуре станпвнищтва је индекс стареоа. Пн 
изражава пднпс старпг и младпг станпвнищтва. Укпликп индекс стареоа премащи вреднпст 40, у 
демпграфскпј теприји се таква пппулација сматра старпм. Кпликп је ситуација пзбиљна у ппщтини 
указује индекс стареоа пд 94.6. Старпсна структура станпвнищтва, знашајнп је неппвпљна, а један пд 
разлпга је миграција станпвнищтва, ппсебнп млађег, у велике градске центре где су ппвпљнији 
екпнпмски услпви и мпгућнпсти за пвај деп пппулације.  
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Неппвпљна старпсна структура је утицала и на неппвпљну пбразпвну структуру, у кпјпј пкп 20% 
станпвнищтва старијег пд 15 гпдина у ппщтини нема фпрмалнп пбразпваое, а мали је прпценат 
станпвнищтва са вищим и виспким пбразпваоем ( 5.1%). Удеп неписменпг станпвнищтва на 
теритприји ппщтине у ппписнпј 2011. гпдини изнпси 6%. Прекп 88% неписмених је међу пппулацијпм 
старијпм пд 65 гпдина, највище међу женама на селу (4/5).  Кпмпјутерски писмених лица у ппщтини 
има самп 14.70%. Таква пбразпвна и старпсна структура је индикативна за развпјну угрпженпст 
ппщтине. У таквим услпвима, креираое нпвих радних места и мпгућнпсти диверзификације 
активнпсти и дпхптка су знашајнп смаоене, а станпвнищтвп вище излпженп ризику сирпмащтва.  
 

График № 4.: Станпвнищтвп старп 15 и вище 
гпдина према щкплскпј спреми и пплу, 2011 [ %] 

 
График № 5.: Кпмпјутерска писменпст, ушещће 

пп категпријама, 2011 [%] 

 

 

 
Извпр: РЗС  Пппис станпвнищтва  Извпр: РЗС  Пппис станпвнищтва 

 
Табела № 7: Станпвнищтвп старп 15 и вище гпдина према щкплскпј спреми и пплу ,2011 гпдине 
 

Шкплска спрема Укупнп Мущкарци Жене 

Без щкплске спреме 331 58 273 

Непптпунп пснпвнп пбразпваое 539 243 296 

Пснпвнп пбразпваое 1431 748 683 

Средое пбразпваое - свега 1870 1155 715 

Гимназија 51 24 27 

Средое стручне шкпле у трајаоу краћем пд 4 
гпдине 

972 618 354 

Средое стручне шкпле у трајаоу 4 гпдине 834 500 334 

Специјализација ппсле средоег пбразпваоа 13 13 0 

Вище пбразпваое 107 79 28 

Виспкп пбразпваое 118 74 44 

Неппзнатп 13 6 7 

Укупнп 4409 2363 2046 
 

Статистишки ппдаци гпвпре да се удеп ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм пд седамдесетих  
кпнстантнп смаоује. Такп да је 1971. гпдине пнп изнпсилп 81,6% за ппщтину и 39,5% за насеље, а 
1991. гпдине 26,6% и 2,9%.  Пвакви прпцеси резултат су маспвнпг заппщљаваоа радника у 
неппљппривредним делатнпстима, кап и щкплпваоа младих. Мрежа насеља представља недпвпљнп 
интегрисан систем, кпга шини 35 сепских насеља, са Тргпвищтем кап ппщтинским средищтем. Пвп је 
деп ппд-система мреже насеља Пшиоскпг пкруга, са Враоем кап центрпм пкруга и пспм развпја. Тп је 
ппследица, пре свега, механишкпг пдлива станпвнищтва ("емигрантни тип ппщтине") и негативнпг 
прирпднпг приращтаја. У ппщтинскпм центру живи нещтп вище пд 1/3 станпвнищтва Ппщтине. 
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Запажа се да миграципна кретаоа ка ппщтинскпм центру кпнстантнп слабе у ппследоих 20-ак 
гпдина, какп услед ппгпрщаоа екпнпмских и других услпва, такп и услед све слабије атрактивнпсти и 
гравитаципне мпћи ппщтинскпг центра. Пснпвни правац миграципних кретаоа станпвнищтва 
Ппщтине усмерен је ка урбанпм ппдрушју Враоа (функципнални центар Пшиоскпг пкруга), а у нещтп 
маоем пбиму и дневне миграције на релацији сепска насеља - ппщтински центар (превасхпднп ради 
задпвпљеоа пснпвних живптних пптреба станпвника).  
 

Мапа № 4.: Насеља ппщтине Тргпвищте11 

 
 
 

Табела № 8.: Гепграфски индикатпри ппщтине Тргпвищте 
 

Ппврщина 
(km2) 

Брпј 
станпвника 

2011. 
Брпј насеља 

Сепска 
насеља 

Прпсешан 
брпј 

станпвника 
пп насељу 

2011 

Брпј насеља 
на 100 km2 

Брпј 
станпвника 

на 1 km2 

370 5091 35 35 145.46 9.46 14 

Извпр: Пппис станпвништва 2011. гпдине. Републички завпд за статистику 

 
 

                                                 
11

 Извпр: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReTrgoviste.pdf  
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Табела № 9.: Брпј станпвника пп пппису 2011 и ппврщина насеља ппщтине Тргпвищте 
 

№ Назив насеља 
Брпј станпвника Ппврщина 

насеља 
ha Укупнп Мущкарци Жене 

1 Бабина Ппљана 21 16 5 1101.8 

2 Барбаце 125 65 60 873.9 

3 Владпвце 42 24 18 366.4 

4 Гплпшевац 39 23 16 903.8 

5 Гпрнпвац 40 21 19 567.3 

6 Гпроа Трница 51 30 21 1314.4 

7 Гпрои Кпзји Дпл 257 136 121 668.5 

8 Гпрои Стајевац 90 47 43 1741.6 

9 Дејанце 40 22 18 429.7 

10 Дпоа Трница 171 89 82 1237.6 

11 Дпои Кпзји Дпл 87 49 38 1636.5 

12 Дпои Стајевац 386 215 171 2703.1 

13 Думбија 8 4 4 624.6 

14 Ђерекарце 97 51 46 714.3 

15 Зладпвце 99 54 45 756.4 

16 Калпвп 24 12 12 1251.8 

17 Лесница 97 50 47 1384.4 

18 Мала Река 17 8 9 379 

19 Марганце 28 12 16 464.3 

20 Мездраја 15 10 5 221.9 

21 Нпви Глпг 76 44 32 738.8 

22 Нпвп Селп 131 67 64 414.9 

23 Петрпвац 10 7 3 322 

24 Прплесје 39 24 15 955.9 

25 Радпвница 865 457 408 3135.5 

26 Рајшевце 5 3 2 360.5 

27 Сурлица 43 22 21 2015.9 

28 Тргпвищте 1767 917 850 1205.9 

29 Црвени Град 79 45 34 1633.6 

30 Црна Река 36 22 14 1587.4 

31 Црнпвце 92 48 44 1179.6 

32 Шајинце 60 36 24 1052.3 

33 Шапранце 74 38 36 942.3 

34 Ширпка Планина 65 40 25 1492.4 

35 Шумата Трница 15 8 7 688.2 

 Укупнп 5091 2716 2375 37066.5 

Извпр: Пппис станпвништва 2011. гпдине. Републички завпд за статистику 
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Анализпм функципналне типплпгије насеља пдређене на бази структуре активнпг станпвнищтва кпје 
пбавља делатнпсти у перипду 1971-2011. гпдина, мпгу се упшити пдређене прпмене у 
функципналним везама и пднпсима међу насељима. Дп седамдесетих гпдина прпщлпг века самп је 
ппщтински центар имап пплифункципнални карактер, дпк су сепска насеља имала 
мпнпфункципналну структуру, са станпвнищтвпм кпје је претежнп заппсленп у примарнпм сектпру 
делатнпсти (ппљппривреда, щумарствп), без садржаја централних функција. Пд тада дп данас, сепска 
насеља ппщтине су се слабп (или никакп) функципналнп трансфпрмисала, задржавајући свпј 
претежнп аграрни карактер и са изразитп депппулацијским карактеристикама. Ппред ппщтинскпг 
центра, запажа се да је функцијска трансфпрмација највище захватила насеља оегпве гравитаципне 
зпне: Дпои Кпзји Дпл, Гпрои Кпзји Дпл, Думбају, Ђерекарце и Дпоу Трницу, кап и Радпвницу и Дпои 
Стајевац (секундарни центри). Према функципналнпј типплпгији, данас је највище заступљен аграрни 
тип насеља, у кпме је станпвнищтвп дпминантнп заппсленп у примарнпм сектпру делатнпсти (63% 
насеља). Према мпрфплпщким услпвима, мпгу се издвпјити 3 врсте насеља: једнп су села кпја леже 
на дплинским падинама (Шајинце, Шапранце, Дпоа Трница, Дпои и Гпрои Стајевац, Радпвница, 
Дејанце, Рајшевце, Шумата Трница, Калпвп, Лесница, Гпрои и Кпзји Дпл и др.), друга су на делпвима 
темена пшиоске ппврщи (Сурлица, Бабина Ппљана, Црвени Град, Ширпка Планина, Прплесје, Нпви 
Глпг), а трећа су везана за извприщне шеленке (Црна Река). Сагледавајући развпјне прпцесе и 
прпстпрнп-функципналне пднпсе међу насељима на ппдрушју Ппщтине се мпгу упшити две зпне. Прва 
зпна пбухвата насеља у дплини реке Пшиое са пдређеним пппулаципним и другим ствпреним 
пптенцијалима и мпгућнпстима за даљи развпј. Друга зпна пбухвата насеља у брдскп-планинскпм 
делу Ппщтине са израженим негативним тенденцијама брпја станпвника, нискпм кпмуналнпм 
ппремљенпщћу и недпвпљнпм лпкалнпм екпнпмскпм базпм, пд кпјих некима прети ппаснпст 
пптпунпг пражоеоа и гащеоа (насеља у гранишнпм ппјасу са Републикпм Македпнијпм: Мала Река, 
Рајшевце, Петрпвац, Шумата Трница, Калпвп).  
 
5.1.7. Лпкална привреда 
 
Привреда: Пп свим екпнпмским критеријумима ппщтина Тргпвищте се сврстава у једну пд нај-
неразвијених ппгранишних ппщтина у Србији. Према степену развијенпсти јединица лпкалних 
сампуправа, Ппщтина Тргпвищте припада IV групи изразитп недпвпљнп развијених јединица 
лпкалних сампуправа шији је степен развијенпсти исппд 60 % републишкпг прпсека (Уредба п 
утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 2013.г. 
''Службени гласник РС'', бр.62/2013). Пстварени наципнални дпхпдак и висина инвестиција пп глави 
станпвника у ппщтини је далекп исппд републишкпг прпсека и не дпстиже ни 1/3 прпсека НД пп 
станпвнику Србије. Пснпвна карактеристика ппщтине је вищедеценијска неразвијенпст, ппјава нпвпг 
транзиципнпг сирпмащтва, интензивнп демпграфскп пражоеое, кумулирани екпнпмски  спцијални и 
прпблеми. Некада у структури индустрије билп је заступљенп  пет грана: индустрија пбуће, дрвна, 
текстилна, прехрамбена и хемијска. Пд шетири индустријска предузећа два се налазе у седищту 
ппщтине (прпизвпднп - прпметнп предузеће "Пшиоа" и ппгпн "Кпщтане" из Враоа). Два индустријска 
капацитета изграђена су у сепским насељима ("Јумкп" - В ппгпн у Радпвници и "Симпп" - В ппгпн у 
Дпоем Стајевцу). Дугпгпдищоа привредна криза у Србији нарпшитп је ппгпдила индустрију. 
Индустријска предузећа у ппщтини Тргпвищте такпђе су била ппгпђена свим елементима кризе 
(смаоеое тражое, прпблем пбртних средстава, инфлација, технплпщкп запстајаое) и ппсебнп, кап 
неразвијенп ппдрушје, пдливпм квалификпване радне снаге.  Већина  индустријских предузећа вище 
није у функцији, а велики брпј заппслених радника у пвпј грани је псталп без ппсла. Разлпзи за пваквп 
стаое су мнпгпбрпјни, ппшев пд лпще екпнпмске пплитике на свим нивпима, затим изпстанка 
инпвација у прпизвпдои, неппстпјаоа ппвпљних кредита, сппрпј приватизацији и спприм 
институципналним рефпрмама. Дпсадащои развпј је у првпм реду бип везан за кприщћеое 
пптенцијала за ппљппривреду и крпз ангажпваое маое квалификпване радне снаге. Ппщтина 
Тргпвищте припада тржищнпм мещпвитпм типу ппљппривредне прпизвпдое, кпја је нискп раднп 
интензивна, средое прпдуктивна и средое тржищна са превагпм стпшарске прпизвпдое. Сепскп 
станпвнищтвп је пслпоенп на примарну ппљппривредну прпизвпдоу без прераде и финализације 
прпизвпда у пквиру свпјих дпмаћинстава.  
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Ппдаци Агенције за привредне регистре ппказују да су у ппщтини Тргпвищте у 2012.г. активна 42 
привредна друщтва и 158 предузетника. Пд укупнп 42 предузећа на теритприји ппщтине, најмаое је 
великих предузећа, дпк су најбрпјнија микрп-предузећа, тј. пна кпја  заппщљавају 1-5 радника. 
Главне активнпсти привредних субјеката везане су за валпризацију прирпдних ресурса кпјима пва 
ппщтина пбилује. 
 
Табела № 10.: Брпј активних привредних друщтава и предузетника у ппщтини Тргпвищте  (перипд 
2010-2012) 
 

 

 
2010 2011 2012 

Активна привредна друщтва 42 42 42 

Активни предузетници 170 163 158 

Извпр: Агенција за привредне регистре - Регистар привредних субјеката 

 
Прпсешна брутп зарада у ппщтини Тргпвищте је исппд републишкпг прпсека (30%).  Прпсешна брутп 
зарада у ппщтини за перипд јануар-август 2013 изнпси 40316 динара. Висина зарада у директнпј је 
вези са екпнпмским кретаоима у ппщтини. Према висини пстварене прпсешне нетп зараде ппщтина 
Тргпвищте налази се међу најниже рангираним ппщтинама (152 местп  у 2011.г., 155 местп 2012.г. и  
158 местп 2013.г. пд  укупнп 173 ппщтина у Србији). Тенденција сталнпг ппраста брпја незаппслених 
лица кап прпизвпд приватизације и реструктуираоа привредних субјеката знашајнп утише на висину 
пстварених зарада. У перипду пд 2005-2012 брпј заппслених се смаоип за 18.67%. Према ппдацима 
РСЗ из марта 2013 пд укупнпг брпја заппслених у ппщтини  45.29 % ради у привреди, 45.57%  у јавнпм 
сектпру, дпк је у сектпру услуга  заппсленп 9.14%  
 

Табела № 11.: Кретаое брпја  заппслених  у ппщтини Тргпвищте ( перипд 2005-2012) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Правна лица 963 976 754 688 690 752 830 724 

Приватни 
предузетници 

194 214 308 366 315 228 170 217 

Укупнп 1157 1190 1061 1054 1005 980 1000 941 

Извпр ппдатака: Републички завпд за статистику 

 
Ниска стппа заппщљаваоа је један пд најзнашајнијих узрпка депппулације ппщтине. Мали брпј 
заппслених станпвника је резултат малпг брпја активних индустријских капацитета. Релативнп виспкп 
ушещће ппљппривредне прпизвпдое у структури нарпднпг дпхптка пп сектприма није ппследица 
развијенпсти пве делатнпсти, већ неразвијенпсти других привредних активнпсти/грана. Ппщтина има 
виспк степен незаппсленпсти. Стппа незаппсленпсти у ппщтини 2011 изнпсила је 32.12%. Пвакп 
виспка стппа незаппсленпсти кпја је скпрп 2 пута већа пд укупне стппе незаппсленпсти у Србији 
драстишнп утише на екпнпмскп запстајаое ппщтине. Све пвп указује на пптребу преузимаоа хитних 
мера за ствараое нпвих и пшуваое ппстпјећих радних места щтп није лакп у изузетнп кпнкурентнпм 
свету. Знашајнија је шиоеница да су млади највище ппгпђени и оихпв нивп незаппсленпсти 
премащује 60%. Жене су вище ппгпђене незаппсленпщћу у пднпсу на мущкарце.  
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У пднпсу на укупан брпј незаппслених ушещће жена пд 20 дп 54 гпдина изнпси забриоавајућих 
60.94%. Ппсебнп је наглащен прпблем заппщљаваоа дпмаћица, ппљппривредница и младих жена. 
Пснпвни прпблеми у заппщљаваоу жена су неадекватна квалификаципна структура, дискриминација 
пп старпсти већа негп за мущкарце, притисци ради пдлагаоа закљушеоа брака и рпдитељства и 
другп. Препреке у сампзаппщљаваоу су недпстатак ппшетнпг капитала, несигурнпст екпнпмскпг 
пкружеоа, кредитна несппспбнпст, недпстатак власнищтва над некретнинама, недпстатак знаоа и 
вещтина за предузетнищтвп, недпстатак сампппуздаоа и ппдрщке.  Квалитет ппнуде радне снаге 
услед нижег степена пбразпванпсти и ниских кпмпетенција раднп-сппспбнпг станпвнищтва је на 
критишнпм нивпу. Сирпмащтвп изазванп демпграфским и привредним падпм, са растућим 
спцијалним ппследицама и ниским живптним стандардпм станпвнищтва нарпшитп је распрпстраоенп 
у руралним ппдрушјима где су и највище стппе незаппсленпсти.  
 

Табела № 12.: Индикатпри заппсленпсти/незаппсленпсти у ппщтини Тргпвищте за 2011 гпдину. 
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1521 1988 3509 346 595 941 19.2 % 491 636 1127 217 32.12% 

Извпр ппдатака: Републички завпд за статистику 
 

Ппвпљни услпви за ппједине врсте ппљппривредне прпизвпдое пружају сплидну сирпвинску базу за 
развпј прерађивашке индустрије. Међутим, на теритприји ппщтине Тргпвищте се не врщи прерада 
примарних ппљппривредних прпизвпда. Прпизвпднп - прпметнп предузеће "Пшиоа" кпје се бавилп 
прпизвпдопм и прерадпм  накпн неуспещних приватизација пд 15 априла 2011 је у стешају. Пнп се 
налази се у сампј варпщици Тргпвищте, лпциранп у централнпм делу насеља, на деснпј пбали реке 
Трипущнице, на ппврщини пд 6.624 m2. Некада је у свпм саставу имала шетири радне јединице 
разлишитпг прпфила (пакпваое и дпрада кафе, зрнастих и пращкастих прпизвпда, прпизвпдоа хлеба, 
прпизвпдоа пастрмке . . .). Стављаоем пвпг предузећа у функцију кпје је некада заппщљавалп прекп 
200 радника знашајнп би се пдразилп на лпкалну екпнпмију.  
 
Прерада камена и експлпатација металичних и неметаличних сирпвина: На пснпву геплпщке 
карте са утврђеним ппјавама минералних сирпвина ппщтине Тргпвищте12 и дпсадащоег степена 
истраженпсти на щирем ппдрушју ппщтине Тргпвищте издвпјена су седам перспективна рудна ппља. 
Минералне сирпвине, шије је присуствп устанпвљенп (плпвп, цинк, кварц, уранијум, златп) на 
ппдрушју насеља Глпг, Радпвница и Прплесје, пптребнп је даље истражити ради утврђиваоа резерви 
и екпнпмске исплативпсти експлпатације.  Неппхпдна су улагаоа у истраживашкп - развпјне 
активнпсти, нарпшитп у истраживаоа минералних сирпвина (утврђиваое резерви минералних 
сирпвина - плпва, цинка, кварца и других и пправданпсти оихпве експлпатације са екпнпмске и 
екплпщке ташке гледищта). Пд неметала на пвпм ппдрушју утврђенп је присуствп цементних 
лаппраца, каплина и пплудрагпг камена. Пд енергетских минералних сирпвина на пвпм ппдрушју је 
утврђенп присуствп угља и урана. Геплпщки пптенцијали на пвпм ппдрушју су у прптеклпм перипду 
нису кприщћени, щтп је ппследица пдсуства инвестиципних улагаоа. Прпцеоује се да ће у нареднпм 
перипду пви ресурси представљати све знашајнији пптенцијал, и тп ппсебнп: ппјаве минералних 
сирпвина руде плпва и цинка,  щљунка, песка и кварцнпг песка.   
 

 
 
 

                                                 
12 Студија, Минералнп - сирпвинска пптенцијали теритприје ппщтине Тргпвищте, Гепзавпд - РП Институт за истраживаоа минералних 
сирпвина, Бепград, 1985.гпд. 
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Карта № 5.:  Мапа минералних сирпвина у Србији13 

 

                                                 
13

 Извпр: http://bokisingl.files.wordpress.com/2010/05/mapa-mineralnih-sirovina-u-srbiji.jpg 
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Тргпвина: Прпмет у тргпвини на малп је вепма важан индикатпр екпнпмске снаге ппщтине кпји 
рефлектује куппвну мпћ станпвнищтва. Пн ппдразумева прпдају рпбе станпвнищтву за лишну 
пптрпщоу и упптребу, кап и правним и физишким лицима за пбављаое делатнпсти. Ппсматрана 
ппщтина и Пшиоски пкруг уппщте је у незавиднпм пплпжају када је у питаоу пвај индикатпр 
екпнпмске снаге. Пшиоски пкруг у 2004.г се налази на 24. месту (26.215 РСД) пд 25 рангираних пкруга 
у Републици (Петкпвић, 2006). Мрежа малппрпдајних пбјеката у насељу Тргпвищте дпбрп развијена, у 
ппгледу брпја прпдавница), али је ппврщина прпдајнпг прпстпра пп станпвнику (0,46 м2) исппд 
нпрматива (1,0 - 1,2 м2). Такпђе се запажа релативнп скрпмна ппнуда у пквиру специјализпване 
прпдаје кпја је заступљена самп у прпдаји препарата за защтиту биља, пбуће и текстила, щтп је 
ппследица суженпг пбима пптражое, пднпснп слабе кпнцентрације пптрпщаша. Ппдаци п пткупу 
ппљппривредних прпизвпда указују на неразвијенпст мреже пткупних станица, али и на низак нивп 
развијенпсти ппљппривреде, са вепма малим пбимпм тржних вищкпва ппљппривредних прпизвпда.  
 

Туризам: Ппстпјећи прирпдни пптенцијали су пдлишни предуслпви за развпј планинскпг туризма.  
Велики брпј извпра, пптпка, река Пшиоа, релативнп пшувана прирпдна средина, близина манастира 
Прпхпр Пшиоски пружају знатне мпгућнпсти за развпј нарпшитп излетнишкпг, лпвнпг, рибплпвнпг и 
сппртскпг туризма. Истпшни деп ппщтине је ппгпдан и за развпј зимских сппртпва, ппсебнп лпкације 
Чупинп Брдп, Црна Река, Петрпва Гпра и Вртена Бука. Ппред тпга лпкалитети „Вражји Камен (Дпоа 
Трница) и „Петрпва Гпра“(Дпои Стајевац ) кап прпстпри ппсебне прирпдне вреднпсти  мпгу се 
валпризпвати крпз туризам. Туризам  у Ппщтини је кап привредна грана пптпунп заппстављен иакп 
оени прирпдни пптенцијали пружају знатне мпгућнпсти за развпј нарпшитп лпвнпг, рибплпвнпг и 
излетнишкпг туризма. На руралнпм ппдрушју ппстпје знашајни пптенцијали за развпј сепскпг туризма 
кпји је дп сада бип заснпван на лпкалнпј иницијативи. Смещтајни капацитети и брпј пстварених 
нпћеоа на ппдрушју Ппщтине исппд су прпсека за суседне ппщтине Пшиоскпг и Јабланишкпг пкруга. 
Туристишких манифестација скпрп да нема  сем  једне "Дани препбражеоа Тргпвищта" кпја се 
пдржава августа месеца. 
 

Шумарствп: Укупна ппврщина ппд щумама на теритприји ппщтине изнпси 12636 ha, пднпснп 10,5% 
укупних щумских ппврщина Пшиоскпг пкруга. Скпрп 34% теритприје ппщтине је ппд щумама кпје су 
углавнпм (84%) у приватнпј свпјини.  Пвај несумоиви прирпдни пптенцијал није у претхпднпм 
перипду адекватнп привреднп валпризпван, шему нарпшитп дппринпси недпвпљнп развијена щумска 
инфраструктура и уска грла у щумскпм репрпдукципнпм ланцу. Ппсешена дрвна маса 2009. гпдине 
изнпси 13060 m3 , пд шега 12430 m3 лищћара и 630 m3 шетинара. У тпку исте гпдине ппсешенп је  1263 
m3  технишкпг дрвета.   
 

Табела № 13.: Ппсешена дрвна маса у ппщтини Тргпвищте у 2009 гпдини *m3] 
 

Ппсешена дрвна маса 
Укупнп Технишкп дрвп 

Лищћари Четинари Лищћари Четинари 
Државна свпјина 2138 543 0 464 
Приватна свпјина 10292 87 720 79 

Укупнп 12430 630 720 543 
 

Сакупљаое щумских плпдпва и лекпвитпг биља кпје врщи лпкалнп станпвнищтвп на целпј теритприји 
ппщтине представља извпр дпдатних прихпда. Пткупна места углавнпм су прганизпвана пд стране 
пткупљиваша кпји се дужи временски перипд баве прикупљаоем и пткуппм щумских плпдпва. Неке 
пд пткупних станица имају и свпје расхладне капацитете и кпмпре за шуваое рпбе. Пткупљују се  
вргао, лисишара, щумска бпрпвница и щипурак. Пласман сакупљених щумских плпдпва и лекпвитпг 
биља не представља већи прпблем, јер се ради п прпизвпдима кпји су  на бпгатијим тржищтима све 
траженији, а оихпва цена има тенденцију раста. Највећи деп прпизвпда пласира се индиректнп на 
тржищте ЕУ за сада углавнпм у ринфузним пакпваоима, фирмама кпје  даље прерађују пакују и 
дистрибуирају. Маоа кплишина прпизвпда се преради али самп дп пблика пплупрпизвпда ( суви 
вргао,  саламурене гљиве и сл.).  Предузетници главне препреке за развпј финалних прпизвпда пд 
щумских плпдпва и лекпвитпг биља виде пре свега у недпстатку инвестиција. На теритприји ппщтине 
ппстпје 4 приватна предузећа кпја врще пткуп и делимишну  прераду щумских плпдпва. 
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Лпвствп: Лпвашкп удружеое „Пшиоа“ са седищтем у Тргпвищту, газдује лпвищтем „Пшиоа“ укупне 
ппврщине 36 987 ha, пд шега лпвне ппврщине пбухватају 30000 ha. Удружеое има 300 активних 
шланпва. Сталнп гајене врсте дивљаши у лпвищту су срна, дивља свиоа и зец. Лпвищте има: 2 
стабилне шеке, 4 шеке на дрвету, 16 хранилищта за крупну дивљаш, 15 хранилищта за ситну дивљаш, 9 
сплищта и 8 ппјилищта. Удружеое ппседује лпвашки дпм ппврщине 80 m². Лпвни туризам у Ппщтини 
није развијен у дпвпљнпј мери али има изузетни пптенцијал за развпј.  
 
Занатствп: Тренутнп најзаступљенији су занати кпји се тишу пдржаваоа и ппправки аутпмпбила, 
камипна, трактпра и пстале ппљппривредне механизације. Затим следе занати грађевинске струке 
каменпресци, зидари, стплари... Према ппщтинским евиденцијама у насељу Тргпвищте је, срединпм 
2003. гпдине билп 6 регистрпваних занатских радои разлишите делатнпсти (фризерска, пекарска, 
каменпрезашка , две крпјашке и две стпларске). Пд старих заната јпщ увек је заступљен грншарски.  
Занатствп је један пд знашајних пптенцијала пве ппщтине и квалитетна ппција за диверсификацију 
руралне привреде али је  недпвпљнп искприщћен пптенцијал, ппсебнп у пквиру туризма. Ппред 
знашаја кпји у пшуваоу традиције српскпг нарпда имају стари занати, пни мпгу пмпгућити и 
ппбпљщаое стаоа рпдне равнпправнпсти у регипну, крпз прпмпцију женскпг предузетнищтва прекп 
израде рукптвприна. 
 
Недпстатак пдгпварајућег кадра пдражава се на екпнпмију у целини, јер утише на ефикаснпст и 
кпнкурентнпст привреде. Пваква ситуација је ппследица садејства вище фактпра, али се у пснпви 
прпблем мпже умаоити усклађиваоем пбразпваоа у складу са тржищним захтевима. Недпвпљан 
привредни развпј пстварип је негативне утицаје на укупан екпнпмскп - спцијални и прпстпрни развпј 
ппщтине, пдакле су прпистекла пгранишеоа у развпју са кпјима треба рашунати и у нареднпм 
перипду. 
 
5.1.8. Ппљппривреда  
 
Плпднп земљищте, ппвпљна клима и дуга традиција у ппљппривреднпј прпизвпдои ушинили су 
Ппљппривреду једнпм пд најважнијих привредних грана у ппщтини Тргпвищте. Ппщтина припада 
тржищнпм мещпвитпм типу ппљппривредне прпизвпдое, кпја је нискп раднп  интензивна, средое 
прпдуктивна и средое тржищна, са превагпм стпшарске прпизвпдое. Утицај нпвих технплпгија је 
пгранишен или прпизвпдопм малпг пбима или збпг недпстатка сппја између нпвпг знаоа и 
кприсника.14 Пд укупнпг брпја станпвника ппщтине, ппљппривреднп станпвнищтвп заузима 19,9%. На 
56,6% теритприје ппщтине (20793 ха) прпстиру се ппљппривредне ппврщине, пд шега 34,8% заузимају 
пранишне ппврщине, дпк је ппд пащоацима 44,8% и ппд ливадама 19,7%. Аграрна структура ппдрушја 
је јакп уситоена, јер се газдинства са вище пд 3 ha укупнп кприщћене пбрадиве ппврщине реткп 
срећу, шак и у планинским крајевима. Динамишни прпцеси деаграризације станпвнищтва нису у 
претхпднпм перипду искприщћени за ппбпљщаое/ппларизацију аграрне структуре приватних 
газдинстава, кпја данас, генералнп, најшещће нису у стаоу да пбезбеде свпјим власницима нужни 
минимум нпвшаних прихпда за ппдмириваое егзистенцијалних пптреба, а јпщ маое средстава за 
инвестираое у развпј и укрупоаваое ппљппривредне прпизвпдое. Прпблем није у малпм брпју 
станпвнищтва кпје се бави ппљппривреднпм прпизвпдопм, већ у препвлађиваоу ппљппривредника 
у пппдмаклим гпдинама старпсти, кпји већинпм нису мптивисани за улагаоа у развпј и унапређеое 
ппљппривредне прпизвпдое. Из пвих разлпга евидентнп је смаоеое пранишних ппврщина, на рашун 
ппвећаоа ппврщина ппд пащоацима и ливадама. Најважније спцијалне прпблеме ппщтине шине 
неппвпљна старпсна структура села, недпстатак млађе радне снаге,  мали ппседи, застарела 
механизација и агрптехника, недпстатак квалитетне стпке и застарели засади впћа. Главна 
ппљппривредна грана, у ппщтини Тргпвищте, је стпшарствп, кпја има највећи пптенцијал за  
пствареое прихпда пд прпизведених вищкпва.  
 

                                                 
14

 STAR прпјекат, ппдпрпјекат: “Пптребе и пптенцијали лпкалних сепских заједница у Јабланишкпм и Пшиоскпм пкругу” бр. 
АЕ022. (2011) Анализа пптреба и пптенцијали лпкалних сепских заједница у Јабланишкпм и Пшиоскпм пкругу. Лескпвац 



39 

Стпшарствп, нарпшитп кпзарствп, пвшарствп и живинарствп, развијенп је на целпј теритприји ппщтине 
ппсебнп у планинским пределима. Ратарствп и впћарствп се интензивирају у прптеклих 5 гпдина. 
Дпказ је све већа заинтереспванпсти станпвнищтва за пластенишку прпизвпдоу,  прпизвпдоу 
крпмпира и за ппдизаое впћних засада ( јабука, щљива, бпрпвница . ..).  

 

Табела № 14.: Индикатпри ппљппривредне прпизвпдое Ппщтине Тргпвищте 
 

Индикатпр Ппштина Тргпвиште Пчиоски пкруг 

Ппљппривреднп земљищте (1+2+3+4) (ha) 20793 191542 

1. Пбрадивп земљищте (а+б+ц+д+е) (ha) 7225 74052 

а) Жита (ha) 269 25088 

б) Индустријскп биље (ha) 3 936 

ц) Ппврће (ha) 246 7273 

д) Крмнп биље (ha) 1421 12955 

е) Псталп (ha) 5286 27800 

2. Впћоаци и винпгради (ha) 151 8207 

3. Ливаде и пащоаци (ha) 14415 109248 

4. Баре, трстици и рибоаци - 35 

Структура ппљппривредних ппврщина   

% Пранице 35.2 38.66 

% Впћоаци и винпгради 2.7 4.28 

% Ливаде и пащоаци 62.1 57.04 

% Баре, трстици и рибоаци - 0.02 

Структура засејаних ппврщина   

% Жита 3.72 33.88 

% Индустријскп биље 0.04 1.26 

% Ппврће 3.40 9.82 

% Крмнп биље 19.67 17.49 

% Псталп 73.16 37.54 

Гпведа/100 ha пбрадивпг земљищта 25 17 

Свиое/100 ha пранишнпг земљищта 18 15 

Пвце/100 ha ппљппривреднпг земљищта 34 14 

Ппщтина Тргпвищте припада маргиналним ппдрушјима, пднпснп ппдрушјима са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди услед прирпдних и спцијалних  пгранишеоа. Маргиналним ппдрушјима се сматрају теритприје 
или делпви теритприја пних ппщтина/градпва кпје су дефинисане на пснпву Правилника п пдређиваоу 
ппдрушја са птежаним услпвима рада у ппљппривреди („Службени гласник РС”, бр. 29/13). Тп су ппдрушја 
ппщтина/градпва на шијпј теритприји ппстпје прирпдна (велика надмпрска висина, лпщ квалитет земљищта, 
велики нагиби терена, плављеоа и све врсте ерпзије), закпнска (защтита прирпде и защтита извприщта впда) 
и спцијална пгранишеоа за развпј интензивне ппљппривредне прпизвпдое на великим ппврщинама. 

Извпр: РЗС - Општине и регипни у Републици Србији, 2011 

 

Ппљппривредна прпизвпдоа је заступљена на великпм брпју газдинства и у пснпви се прпизвпди за 
сппствену пптрпщоу дпк се маое кплишине ппљппривредних прпизвпда прпдају на тржищту. Пвп је 
ппсебнп битнп за удаљеније руралне пбласти. Прихпде пд прпдаје пвих прпизвпда газдинствп 
кпристи за куппвину семена, саднпг материјала, плаћаое трпщкпва у прпдавницама, плаћаое 
здравствених услуга,  пбразпваое и путпваоа. 
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Стпчарствп: Ппдрушје ппщтине је брдскп планинскп, где квалитетни и здрави пащоаци пружају 
ппвпљне услпве за развпј стпшарства. Пп пстваренпм пбиму и екпнпмскпм знашају стпшарствп је 
знашајна грана ппљппривреде у ппщтини. На пвакву кпнстатацију указују ппдаци п брпјнпм стаоу 
стпке с једне, и структура кприщћеоа ппљппривредних ппврщина, с друге стране. Гпведарствп је 
претежнп екстензивнпг карактера.  Расни састав гпведа је дпбар, дпминира прекп 90% дпмаће 
щаренп гпвеше у типу сименталца. Прпсешнп ппљппривреднп активнп дпмаћинствп ппседује дп 3 ха 
земље и дп 3 грла стпке нижепрпдуктивних шистих аутпхтпних раса и мелеза примитивних раса малпг 
прпизвпднпг пптенцијала са прпдуктивнијим расама. Недпвпљна, примитивна прпизвпдоа стпшне 
хране у планинским делпвима ппщтине представља једну пд кљушних препрека за интензивираое 
стпшарства иакп је прпизвпдоа вищегпдищоих легуминпза (црвена детелина, луцерка) и сакупљаое 
сена са прирпдних ливада пснпва ратарске прпизвпдое у ппщтини. Пбјекти за узгпј стпке, ппсебнп 
гпведа не задпвпљавају пснпвне зппхигијенске услпве. Ппд тим се, пре свега, мисли на адекватне 
димензије щталских пбјеката, кап и на ппстпјаое адекватне вентилације. Примери квалитетних щтала 
мпгу се видети кпд ретких тржищнп прјентисаних пдгајиваша крава и тп не кпд свих. Систем држаоа 
је углавнпм везани, уз маои брпј фарми са слпбпдним системпм. Ппрема је најшещће застарела и 
скрпмна, мужа је у већини щтала рушна. Пвшарству се и данас придаје највећи знашај, уз приметнп 
смаоеое брпјнпсти пваца и пкретаое ка гпведарству. Углавнпм се гаје дпмаће щаренп и 
сименталскп гпвеше. Краве се гаје за пптребе станпвнищтва, пд кпјих дпбијају млекп и месп за 
прехрану, а млекп се прерађује у сир и кајмак у дпмаћпј радинпсти, кпји се делпм прпдају и на 
лпкалним пијацама. Јпщ једна пд знашајних грана планинских предела је кпзарствп. Највище се гаје у 
југпзападним делпвима Ппщтине, где има дпста храстпвих щума, шији плпдпви служе кап храна пвпј 
стпци. Свиоарствп никада није ималп знашајну улпгу у селу, јер пбласт пскудева у житу, а жира нема у 
већим кплишинама. Пбишнп се држе тпвљене свиое за пптребе дпмаћинстава, 1-2 у прпсеку. У 
перипду пд 2001-2006. гпдине пплакп се смаоује оихпв брпј.  Живинарствп је такпђе једна пд 
перспективнијих грана стпшарства у ппследоих деценију-две. Тежи се ка интензивнпм гајеоу живине, 
нарпшитп кпка нпсиља. Ппзитиван пример су фарме у Нпвпм Селу, у кпјима се шувају кпке нпсиље 
кпнзумних јаја и врщи оихпв узгпј, на савремен нашин. Брпј кпка нпсиља на пвим фарма изнпси 
10000, а за узгпј 6000, дпк се дневнп прпизведе пкп 10000 јаја. Стпшна храна се дпбија са прирпдних и 
вещташких ливада и пащоака, кпји настају затрављиваоем пбрадивпг земљищта лпщијег квалитета. 
Принпси са ливада у дплинама река су јакп квалитетни, нарпшитп са ливада кпје се налазе на левпј 
приспјнпј дплинскпј страни реке Пшиое.  Пд других култура гаји се грахприца, али са знатнп нижим 
принпсима, Упшава се виспк принпс са тзв. вещташких ливада, дпк је са прирпдних нещтп нижи. 
Пащоаци су заступљени у планинским пределима ппщтине и пмпгућавају редпвну испащу стпке кпја 
се држи у сепским насељима. Највище су заступљени у изразитим планинским селима, кап щтп су: 
Црна Река, Сурлица и др., дпк су најмаое заступљени у нижем југпзападнпм делу Ппщтине.  
Генералнп ппсматранп стпшарска прпизвпдоа у ппщтини је екстензивна а збпг недпстатка радне 
снаге, услпва држаоа стпке и  лпщег раснпг састава пнп прппада деценијама.  
 
Ратарствп карактерищу изрезита екстензивнпст, нераципналнп кприщћеое ипнакп сирпмащнпг 
педплпщкпг ппкриваша и ппликултурни карактер. Пвакви услпви привређиваоа уз велику уситоенпст 
ппседа, мпгу самп делимишнп задпвпљити пптребе станпвнищтва за хранпм. Ратарска прпизвпдоа 
пдвија се на праницама и бащтама скпнцентрисаним на ускпм ппјасу кпји шине дплинскп днп решних 
тпкпва кпји прпсецају пву пбласт решним терасама. Пснпвне ратарске културе су пщеница  и кукуруз. 
Прпсешна ппврщина пп дпмаћинству на кпјима су засејане пве културе изнпси 1-2 ха. Некада је раж 
била најважнија култура, какп пп велишини прпстираоа,такп и према принпсима кпје је пва култура 
пстваривала.Села у кпјима се највище гајила пва култура су планинскпг типа:Црна Река и Ширпка 
Планина. Слишна ситуација је са јешмпм, кпји се гајип на 1000 ха, углавнпм у планинским пределима и 
кпји је служип кап стпшна храна. Највище се гајип у селима: Сурлица,Нпви Глпг, Гпрнпвац и др. 
Пщеница се гаји на земљищту кпје карактерище ппјашана инсплација, на дплинским странама и 
нижим ппврщинама. Са ппрастпм надмпрске висине и падпм тмпературе, ппада заступљенпст пве 
културе. Највище се гаји у пкплини Тргпвищта,у Шајинцу и Дпопј Лесници, дпк се гптпвп уппщте не 
гаји у Нпвпм Глпгу и Црнпј Реци. Принпси самп делимишнп ппдмирују пптребе станпвнищтва. Гајеоу 
кукуруза ппгпдују плпдна  влажна земљищта у дплинама река. За ппвећаое принпса пве културе 
врщи се навпдоаваое из реке Пшиое и оених притпка.  
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Најзнашајнија ратарска култура је крпмпир, кпјем ппгпдује планинскп земљищте слабијег квалитета. 
Такп, прпизвпдоа крпмпира карактеристишна је за целу ппщтину. Пд индустријскпг биља раније су 
биле знашајна кпнппља, а маоим делпм дуван. Данас су ппврщине ппд пвим културама знатнп 
редукпване и изврщена је оихпва пренамена. 
 
Ппвртарствп је знашајна делатнпст у целпм крају. Бащте се налазе углавнпм у близини река и 
пптпка. На оима се гаји паприка, парадајз, лук и купус, кпјима ппгпдује већа влажнпст земљищта. 
Ппврће се прпизвпди углавнпм за пптребе станпвнищтва, дпк се ппљппривредни вищкпви пстварују 
самп у прпизвпдои крпмпира. Кпристи се у засађиваоу квалитетан репрп-материјал, а станпвнищтвп 
се све вище пдлушује и за пластенишку прпизвпдоу. Ппзитиван пример у пствариваоу виспких 
принпса и ангажпваоа у пвпј пбласти су станпвници Нпвпг Села.  
 
Впћарствп и винпградарствп: За развпј впћарства ппстпје вепма ппвпљни климатски и педплпщки 
услпви, кпји нису искприщћени у дпвпљнпј мери и на прави нашин, па је пва грана прилишнп 
неразвијена и служи за пптребе дпмаћинстава. Ппврщине на кпјима су засађени впћоаци су мали и 
изнпсе 2.53% пд укупних ппљппривредних ппврщина Ппщтине. Впћоаци су углавнпм лпцирани на 
имаоу пкп кућа, а вепма реткп се мпгу видети плантаже. Највище су заступљени у атарима насеља 
Тргпвищте и Кпзји Дпл. Пд ппјединих врста најзаступљеније су щљива, затим јабука, крущка, тещоа и 
прах. Карактеристишна је и ппјава бпрпвнице у Црнпј Реци (прирпдна) и Трници (култивисана). Маое 
кплишине впћа се изнпсе на пијацу. У спртименту гајених врста впћа скпрп ппдједнакп су заступљене 
аутпхтпне и савремене спрте. У нпвим засадима се углавнпм гаје виспкппрпдуктивне спрте. Када је у 
питаоу систем узгпја, дпминирају пплуинтензивни и екстензивнији засади. Ниски и кплебљиви 
принпси (укупнп и пп јединици ппврщине) су ппуздан индикатпр екстензивне и натуралне 
прпизвпдое. Раније је винпградарствп билп знашајнп заступљенп у нижем западнпм делу Ппщтине. 
Грпжђе кпје се у пвпм крају гајилп билп је са маопм кплишинпм щећера. Некада је пва пбласт била 
ппзната пп прпизвпдои квалитетнпг вина, нарпшитп у селима Мездраја, Владпвце и Црнпвце и 
пкплним селима. Међутим, данас је пва грана у  ппщтини пптпунп заппстављена, упркпс традицији, а 
у статистици није забележена у ппследоих щест гпдина прпизвпдоа грпжђа. 
 
5.1.9. Јавне службе и спцијална инфраструктура 
 
Лпкална сампуправа: Пргани лпкалне сампуправе су  Скупщтина ппщтине; Председник Ппщтине; 
Ппщтинскп веће  и Ппщтинска управа. 
 
Скупщтина ппщтине је представнишки прган кпји врщи пснпвне  функције лпкалне власти, утврђене 
Уставпм, закпнпм и Статутпм ппщтине.  Скупщтину шине пдбпрници, кпји се бирају на неппсредним 
избприма, тајним гласаоем. Скупщтину ппщтине шини 25 пдбпрника. Пд укупнпг састава скупщтине 
36% шине жене. За разматраое и рещаваое ппјединих питаоа из надлежнпсти Скупщтине, Скупщтина 
пбразује стална радна тела, а пп пптреби се  пбразују  привремена радна тела. Стална радна тела 
Скупщтине су савети, кпмисије и пдбпри. Скупщтина је псниваш ппщтинских јавних предузећа 
устанпва и прганизација. Ппщтинска јавна предузећа: 
 

1. ЈП Дирекција за изградоу и развпј ппщтине Тргпвищте 
2. ЈКП Кпмуналац Тргпвищте 
3. ЈП за туризам и защтиту живптне средине ( пснпванп 14.08.2013) 

 
Председник ппщтине је изврщни прган. Бира се из редпва пдбпрника, на време пд шетири гпдине, 
тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника Скупщтине ппщтине. 
 
Ппщтинскп веће је прган кпји брпји - 9 шланпва кпје бира Скупщтина ппщтине и 2 шлана пп функцији. 
Седницпм Ппщтинскпг већа председава председник ппщтине. Ппщтинскп веће свпје ппслпве пбавља 
у складу са важећим закпнским прпписима и Статутпм ппщтине Тргпвищте.   
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Ппщтинска управа пбразпвана је кап јединствена служба и пбавља ппслпве у складу са Закпнпм, 
Статутпм ппщтине и Пдлукпм п прганизацији Ппщтинске управе ппщтине Тргпвищте. У Ппщтинскпј 
управи пбразпвана су следећа пдељеоа: 
 

1. Пдељеое за привреду, финансије, импвинскп-правне, стамбенп-кпмуналне, инспекцијске, 
ппслпве урбанизма и грађевинарства, защтита живптне средине, защтита пд ппжара и 
неппгпда, приватнп предузетнищтвп, лпкалну ппреску администрацију и лпкални екпнпмски 
развпј. 

2. Пдељеое за ппщту управу, јавне делатнпсти, заједнишке ппслпве и јавне набавке. 
 
Јавнп правпбранилащтвп је прганизпванп кап ппсебна прганизаципна јединица.У пквиру Ппщтинске 
управе су и месне канцеларије и тп: МК Нпвп Селп, МК Шајинце, МК Дпои Стајевац и МК Радпвница. 
Ппщтинскпм управпм кап јединственим прганпм рукпвпди нашелник ппщтинске управе. Нашелника 
ппщтинске управе ппставља ппщтинскп веће, на пснпву јавнпг пгласа, на пет гпдина. Акт п 
унутращоем уређеоу и систематизацији ппщтинске управе дпнпси нашелник уз сагласнпст 
ппщтинскпг већа. Ппщтинска управа у складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи припрема нацрте 
прпписа и других аката кпје дпнпси скупщтина ппщтине и председник ппщтине, изврщава пдлуке и 
друге акте скупщтине ппщтине и председника ппщтине, рещава у управнпм ппступку у првпм степену 
п правима и дужнпстима грађана, предузећа, устанпва и других прганизација из извпрнпг делпкруга 
ппщтине, пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих аката 
скупщтине ппщтине, пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих 
аката скупщтине ппщтине и пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди скупщтина ппщтине и 
председник ппщтине.  Пснпвни циљеви бучета ппщтине за 2013 су ппбпљщаое живптнпг стандарда 
грађана, развпј привреде и заппщљаваое, птвараое нпвпг инвестиципнпг циклуса, развпј 
ппљппривреде и села, смаоеое јавне пптрпщое крпз финансијску дисциплину, Наставак успещне и 
прпфесипналне сарадое са дпнатприма и Свепбухватна спцијална защтита. У тпку прпцеса припреме 
бучета лпкална сампуправа ппзива све грађане да узму активнп ушещће у бучетскпм прпцесу крпз 
даваое сугестија, мищљеоа, кпментара и предлпга у вези са кпнкретним бучетским ставкама. У тпку 
2011 у ппщтини  пстварени су прихпди и примаоа бучета лпкалне сампуправе пп станпвнику у изнпсу 
пд 22717 РСД, пднпснп пкп 230 ЕУР. У пднпсу на пстале ппщтине Пшиоскпг пкруга пни су најмаои.. У 
структури расхпда кприсника бучетских средстава за 2011 пбразпваое,  здравствена и спцијална 
защтита ушествују са 55%. 

 
Табела № 15: Структура расхпда кприсника бучетских средстава за 2011 

 

Пбразпваое 
Здравствена и 

спцијална защтита 
Државна управа 

Уметнпст, забава 
и рекреација 

Друге делатнпсти 

51.00% 3.78% 38.29% 3.80% 3.13% 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2012. Републишки завпд за статистику Србије 

 
Образпваое: У ппщтини Тргпвищте устанпве пбразпваоа заступљене су у пквиру предщкплскпг 
пбразпваоа и васпитаоа, пснпвнпг, средопщкплскпг пбразпваоа. На теритприји ппщтине Тргпвищте 
ппстпје 4 пснпвне щкпле, пп једна у Тргпвищту, Радпвници, Дпоем Стајевцу и Нпвпм Селу. Све шетири 
пснпвне щкпле имају пп сепским насељима истурена пдељеоа пд  I дп IV разреда кпја карактерище 
смаоеое брпја ушеника, а нека истурена пдељеоа су затвпрена. Прекп 61,35% укупнпг брпја ушеника 
пснпвних щкпла, пбухваћенп је пснпвнпм щкплпм "Бранкп Радишевић" у Тргпвищту. На ппдрушју 
ппщтине, ппстпји једна средоа струшна щкпла "Милутин Бпјић" кпја пбразује средои струшни кадар 
екпнпмске, тргпвинске и кпжарске струке. Пбјекат щкпле изграђен је 1982. гпдине. Шкплу ппхађа 140 
ушеника у 7 пдељеоа. Шкпла ради у једнпј смени. Предщкплска устанпва "Пплетарац" је једина 
устанпва пвпг типа у ппщтини. У оенпм саставу су и истурена пдељеоа припремнпг предщкплскпг 
прпграма у Радпвници, Дпоем Стајевцу и Нпвпм Селу. Устанпва има укупнп 33 деце, пд шега је 32 
предщкплскпг узраста. 
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Табела № 16 .:  Индикатпри пбразпваоа ппщтине Тргпвищте 

 

ПРЕДШКПЛСКП ПБРАЗПВАОЕ 2012.г. 

Предщкплскп пбразпваое - брпј устанпва 1 

Предщкплскп пбразпваое - брпј пбјеката 2 

Брпј деце старпсти 0-3 гпдине у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 0 

Пбухват деце узраста 0-3 гпдине предщкплским васпитаоем и пбразпваоем (у %) 3.0 

Брпј деце узраста пд 3 гпдине дп ппласка у ППП* у предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу 

33 

Пбухват деце узраста пд 3 гпдине дп ппласка у ППП* предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем (у %) 

17.6 

Брпј деце кпја ппхађају припремни предщкплски прпграм 32 

* ППП - пбавезни припремни предщкплски прпграм 

ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ 2012.г.             

Брпј пснпвних щкпла - матишне щкпле 4 

Брпј пснпвних щкпла - ппдрушна пдељеоа 13 

Брпј ушеника/ца уписаних у пснпвне щкпле - матишне щкпле  

у ниже разреде (I - IV) 160 

у више разреде (V - VIII) 208 

Брпј ушеника/ца уписаних у пснпвне щкпле - ппдрушна пдељеоа  

у ниже разреде (I - IV) 33 

у вище разреде (V - VIII) 0 

Пбухват деце пснпвним пбразпваоем (у %) 85.3 

Брпј ушеника/ца кпји су заврщили 8. разред пснпвне щкпле 66 

Стппа заврщаваоа пснпвне щкпле (у %) 92.9 

Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у пснпвнпм пбразпваоу 1 

Брпј деце пбухваћене пснпвним пбразпваоем за децу са сметоама у развпју 0 

Брпј пдраслих пбухваћених пснпвним пбразпваоем 0 

СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ 2011.г. 

Брпј средоих щкпла 1 

Брпј ушеника/ца уписаних у средое щкпле 127 

Пбухват деце средоим пбразпваоем (у %) - 

Брпј ушеника/ца кпји заврщавају средоу щкплу 28 

Стппа заврщаваоа средое щкпле - 

Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у средоем пбразпваоу 2 

Брпј деце пбухваћене средоим пбразпваоем за децу са сметоама у развпју 0 

Расхпди за пбразпваое кприсника/ца бучетских средстава (у хиљадама динара) 2010 5505 

Расхпди за пбразпваое кприсника/ца бучетских средстава, пп станпвнику (у динарима) 
2010 

1035 

Извпр: РЗС - Статистика пбразпваоа 
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График № 6.: Брпј ушеника/ца уписаних у средое 
щкпле, 2011. 
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График № 7.: Брпј ушеника/ца кпји заврщавају 
средоу щкплу, 2011. 
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Извпр: РЗС ─ Статистика пбразпваоа 

 
Неппвпљна старпсна структура је утицала и на неппвпљну пбразпвну структуру, у кпјпј пкп 20% 
станпвнищтва старијег пд 15 гпдина у ппщтини нема фпрмалнп пбразпваое, а мали је прпценат 
станпвнищтва са вищим и виспким пбразпваоем ( 5.1%). Када се ппсматра пбразпвна структура 
станпвнищтва мпже се упшити да 42.41%  станпвника, има средоу щкплску спрему.  Удеп неписменпг 
станпвнищтва на теритприји ппщтине у ппписнпј 2011. гпдини изнпси 6%. Прекп 88% неписмених је 
међу пппулацијпм старијпм пд 65 гпдина, највище међу женама на селу (4/5).   Пд укупнпг брпја 
станпвнка без  щкплске спреме 83 % шине жене. Пвакав пднпс у структури станпвнищтва без щкплске 
спреме је алармантан и има свпје рефлексије на заппсленпст у ппщтини.  
 
График № 8. : Пбразпвна структура станпвнищтва 
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Извпр: РЗС ─ Статистика пбразпваоа 

 
 



45 

Здравствена заштита: Здравствена защтита станпвнищтва ппщтине Тргпвищте заступљена је прекп 
Дпма Здравља Тргпвищте и мреже пд 6 амбуланти и 2 здравствене станице у насељима Нпвп Селп, 
Црнпвце, Ширпка Планина, Сурлица, Лесница, Нпви Глпг, Радпвница и Дпои Стајевац.  Дпм Здравља 
у Тргпвищту ппслује у саставу Медицинскпг центра Враое.  Брпј станпвника на једнпг лекара, у 
ппщтини у 2011. гпдини изнпсип је 566 .Стаое здравља станпвнищтва је у прпсешним параметрима. 
Дпм Здравља и сепске амбуланте карактерище дптрајалпст, непдгпварајућа ппремљенпст, дефицит 
струшних кадрпва.  
 

Табела № 17 .:  Индикатпри здравствене защтите ппщтине Тргпвищте,2011 
 

ППШТИНАТРГПВИШТЕ ЗДРАВСТВП (2011) 
Брпј лекара 9 

Брпј лекара на 1 000 станпвника 1.7 

Брпј лекара на 1 000 станпвника ─ здравствена защтита деце 3.5 

Брпј лекара на 1 000 станпвника ─ здравствена защтита пдраслпг станпвнищтва 1.5 

Брпј стпматплпга на 1 000 станпвника ─ стпматплпщка защтита деце, щкплске деце и пмладине 1.7 

Пбухват жена у тпку првпг триместра труднпће савременпм здравственпм защтитпм (у %) 53.1 

Пбухват трудница патрпнажним ппсетама (брпј) 1.1 

Извпр: РЗС  и Институт за јавнп здравље Србије 

 
Спцијална заштита: Прпценат станпвника кпји кпристе спцијалну ппмпћ на ппдрушју ппщтине је 
изнад републишкпг прпсека. Ппдаци дпбијени из наципналних званишних статистишких извпра 
ппказују тренд ппвећаоа брпја кприсника спцијалне защтите, щтп највећим делпм јесте ппследица 
прпмене нашина евидентираоа и категпризације лица кпја пстварују правп на спцијалну ппмпћ. 
Разлпг такпђе лежи и у ппвећаоу незаппсленпсти, паду привредне активнпсти. Кпд групације 
пдраслих дпминирају кприсници нпвшане спцијалне ппмпћи и кприсници дпдатка за ппмпћ и негу 
другпг лица кап и кприсници увећанпг дпдатка за ппмпћ и негу другпг лица кпд кпјих је утврђенп 
телеснп пщтећеое 100%. Кпд кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи упшава се тренд ппраста у брпју 
кприсника пп гпдинама. Нпсилац и реализатпр активнпсти из делпкруга спцијалне защтите, у 
ппщтини Тргпвищте,  је Центар за спцијални рад. У центру је заппсленп 6 радника, псппспбљених за 
рад на защтити малплетних и пунплетних лица. 
 

Табела № 18.:  
Ппщтина Тргпвищте спцијална защтита (2011) 

График № 9:  
Брпј кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи, 2010─2012. 

Укупан брпј кприсника спцијалне защтите на 
евиденцији Центра за спцијални рад 
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8.6 

Брпј струшних радника у Центру за спцијални рад 3 

Брпј кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи 83 
Удеп кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи у 
укупнпј пппулацији (у %) 

1.5 

Брпј кприсника дешијег дпдатка (0─17 гпдина) 358 
Удеп кприсника дешијег дпдатка у укупнпј 
пппулацији деце, % 

35.7 

Брпј кприсника увећанпг дешијег дпдатка (0─17 
гпдина) 

30 

Удеп кприсника увећанпг дешијег дпдатка у 
укупнпј пппулацији деце (у %) 

2.6 

Брпј кприсника пснпвнпг дпдатка за негу и ппмпћ 18 

Брпј кприсника увећанпг дпдатка за негу и ппмпћ 28 
Удеп кприсника увећанпг дпдатка за негу и ппмпћ 
у укупнпј пппулацији (у %) 

0.5 

Извпр: Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 

 
Верски пбјекти: На теритприји ппщтине ппстпји велики брпј верских пбјеката 15 цркава и један 
манастир 
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Устанпве културе: Културне активнпсти у ппщтини Тргпвищте креира Дпм Културе шије је седищте у 
ппщтинскпм центру. Дпм Културе изграђен је 1981. гпдине и у оему је заппсленп 12 радника кпји 
ппслужују пкп 2000 кприсника. У склппу пбјекта налази се бипскппска сала са 270 седищта, 
библиптека са коижним фпндпм пд прекп 15.000 коига. У пквиру пбјекта Дпма Културе налазе се и 
прпстприје Удружеоа пензипнера. Дпм културе је кпмуналнп ппремљен са впдпвпдпм, 
канализацијпм, грејаоем, електришним, ТТ инсталацијама . Ппстпјећи културни живпт, кап и брпј и 
разнпврснпст културних садржаја нису на завиднпм нивпу и не пдгпварају пптребама станпвника 
ппщтине Тргпвищте. 
 
Сппртски пбјекти: Ппщтина Тргпвищте не распплаже развијенпм мрежпм сппртскп- рекреативних 
пбјеката и птвпрених сппртских терена. У насељу Тргпвищте сппртске активнпсти се пдвијају крпз рад 
фудбалскпг клуба « Пшиоа» кпји ангажује 32 фудбалера и Фудбалскпг Савеза ппщтине Тргпвищте. 
Клуб има фудбалскп игралищте ппврщине пкп 8.900 m2, са свлашипницама ппврщине 35 m2 и 
трибинама капацитета за пкп 1.000 гледалаца. Ппремљенпст и услпвнпст фудбалскпг игралищта није 
задпвпљавајућа. За сппртске манифестације у затвпренпм прпстпру кпристи се сппртска хала  
Пснпвне щкпле Бранкп Радишевић у Тргпвищту.Пстале прганизпване сппртске активнпсти углавнпм се 
пдвијају у щкплама у склппу редпвнпг наставнпг прпграма. 
 
Удружеоа грађана (невладине прганизације): У ппщтини евидентиранп је ппстпјаое 9 прганизација 
цивилнпг друщтва: 
 

1. Лпвашкп удружеое "ПЧИОА" 

2. Пмладинскп удружеое Тргпвищте 

3. Прганизација резервних впјних старещина Тргпвищте 

4. Савез удружеоа бпраца нарпднп пслпбпдилашких ратпва ппщтине Тргпвищте 

5. Удружеое грађана "ППКРЕТ ЗА ТРГПВИШТЕ" 

6. Удружеое за защтиту живптне средине ппщтине Тргпвищте 

7. Удружеое пспба са инвалидитетпм Тргпвищте 

8. Удружеое пензипнера Ппщтине Тргпвищте 

9. Црвени крст Србије-Црвени крст Тргпвищте 

  
5.1.10. Рурална  инфраструктура 
 
Сапбраћајна инфраструктура: Ппщтина Тргпвищте је лпцирана ван главних магистралних 
транзитних железнишких и друмских кпридпра, на 48 km пд Враоа, административнпг центра 
Пшиоскпг пкруга. Друмски сапбраћај представља једини вид сапбраћаја заступљен на теритприји 
ппщтине. Кпнфигурација терена услпвила је развпј сапбраћајне инфраструктуре углавнпм дуж решних 
тпкпва. У сапбраћајнпм смислу ппдрушје ппщтине се пслаоа на пут: Власинскп језерп - Дпоа Љубата - 
Дпои Стрижевац - Тргпвищте - Кленике - Ристпвац. Пва сапбраћајница прплази средищоим делпм 
Ппщтине, пратећи тпкпве река Пшиое и Трипущнице и ппвезујући Ппщтину са кпридпрпм 10 ( аутппут 
Бепград -Атина) на западу и са ппщтинпм Бпсилеград на истпку. Пвај пут се пружа у дужини пд 37,94 
km и прплази крпз сам центар насеља, шиме се птежава функципнисаое сапбраћаја и угрпжава 
безбеднпст свих ушесника у сапбраћају. Дужина путне мреже изнпси 451 km, са ушещћем путева са 
савременим кплпвпзпм пд свега 12%. 
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График № 10.:  Дужина путева, 2011. *km+ 
 
 
 

Табела № 19.: Регистрпвана мптпрна и 
прикљушна впзила, 2011 
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Извпр: РЗС ─ Сапбраћај и телекпмуникације 
 
 
 

Извпр: Министарствп унутращоих ппслпва 
Републике Србије 

 
Степен мптпризације изнпси 168 регистрпваних впзила на 1000 станпвника, щтп је маое пд прпсека у 
Републици Србији.  Лпкална путна мрежа, кпја има улпгу ппвезиваоа насеља са центрпм Ппщтине и 
са путнпм мрежпм вищег ранга, трасирана је на кпридприма сапбраћајних захтева, али је у 
пптпунпсти са земљаним кплпвпзним застпрпм. Највећи брпј лпкалних путева је неасфалтиран или је 
асфалт тпликп прппап да га на ппјединим местима вище и нема. Пвп ствара велике пптещкпће, 
нарпшитп ппљппривредним прпизвпђашима кпји живе у брдскп-планинским селима такп да се 
дещава да свпје ппљппривредне прпизвпде не мпгу да трансппртују дп тржищта. У зимскпм перипду 
ппједини путеви су непрпхпдни такп да су нека села буквалнп пдсешена пд градскпг језгра. Управп 
пваквп стаое дпвпди дп изражене депппулације брдскп-планинских села. На теритприји Ппщтине 
нису заступљени пбјекти железнишке инфраструктуре. Најближе железнишке станице се налазе у 
Ристпвцу (22 km) и Враоскпј Баои (30 km). Међуградски јавни сапбраћај впди се траспм државнпг 
пута, на кпјем не ппстпје уређена аутпбуска стајалищта. Аутпбуска станица, лпцирана у насељу 
Тргпвищте, пдгпвара свпјпј намени. Мрежа пратећих путних пбјеката није развијена. Неппстпјаое 
сервиса и станица за снабдеваое гпривпм  ппвећава губитке и трпщкпве сапбраћајнпг прпцеса. Лпще 
стаое вертикалне сигнализације и неппстпјаое хпризпнталне сигнализације на ппщтинским 
путевима у великпј мери смаоују нивп услуге и безбеднпст пдвијаоа сапбраћаја. Стаое улица и 
мпстпва у граду задпвпљавајуће. Перипдишнп, најшещће у прплеће и тпкпм екстеремних кища је 
изражен прпблем бујица збпг ппплава и ерпзије. Река Пшиоа углавнпм плави ппљппривреднп 
земљищте али делимишнп угрпжава путеве за Нпвп Селп, Радпвницу и ппщтински пут Тргпвищте-
Лесница. 
 
Кпмунална инфраструктура:  
 

 Впдпснабдеваое: Снабдеваое насеља впдпм за пиће је пслпоенп на лпкална маоа 
извприщта ппдземних впда, такп да се за впдпснабдеваое кпристе извпри, кппани бунари, 
шесме и каптаже кпји лпкалним, најшещће гравитаципним мини впдпвпдима дистрибуирају 
впду дп пптрпщаша. Највећи систем за впдпснабдеваое је изграђен у ппщтинскпм центру 
Тргпвищту, кпји се снабдева са извприщта ппдземних впда, али је вепма неппуздан и са 
великим губицима. Развијеније лпкалне впдпвпде имају насеља Барбаце, Нпвп Селп, 
Думбија, Ђерекарце, Дпои Стајевац и Радпвница. Впдпснабдеваоа ппщтинскпг центра 
Тргпвищта врщи се путем бущених бунара ппред Кпзједплске реке. У експлпатацији су два 
стара бунара, из кпјих се впда захвата ппмпћу заједнишке хпризпнталне центрифугалне пумпе 
и два нпва бунара, у кпјима су уграђене вертикалне пптапајуће бунарске пумпе. Впда се без 
претхпднпг третмана дистрибуира у впдпвпдну мрежу, уз дезинфекцију хлпрним раствпрпм у 
хлпринатпрскпј станици. И ппред дуге експлпатације стари бунари имају већу издащнпст. 
Укупна дужина впдпвпдне мреже у ппщтини изнпси 24 km. 
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 Канализација: На теритприји ппщтине прганизпвани систем јавне канализације има самп 
делимишнп ппщтински центар Тргпвищте. Евакуација птпадних впда у сепским насељима је 
ппсебнп прпблематишна. Упптребљене впде се изливају у примитивнп изграђене упијајуће 
септишке јаме, блиске пптпке, јаруге и земљищте, шиме се директнп загађују кппани бунари 
намеоени впдпснабдеваоу. Укупна дужина канализаципне мреже у ппщтини изнпси 17 km. 

 

Табела № 20.:  Впдпснабдеваое и испущтаое птпадних впда, 2011. 
 

Укупне 
захваћене 

впде 
[000 m

3
] 

Исппрушене 
впде за пиће 

[000 m
3
] 

Укупне 
испущтене 

птпадне впде 
[000 m

3
] 

Испущтене 
птпадне впде 
из ппщтина 
са системпм 

пдвпђеоа 
птпадних 

впда 
[000 m

3
] 

Прешищћене 
птпадне впде 

[000 m
3
] 

Брпј 
дпмаћинстава 
прикљушених 
на впдпвпдну 

мрежу 

Брпј 
дпмаћинстава 
прикљушених 

на 
канализаципну 

мрежу 

92 92 92 92 - 705 462 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2012. Републишки завпд за статистику Србије 
 

 Регулација впдптпкпва: Крпз ппдрушје Тргпвищта прптишу Кпзједплска река, Леснишка река, 
Триппщница и Пшиоа, настала спајаоем Триппщнице и Кпзједплске реке и оихпве притпке 
углавнпм изразитпг бујишнпг карактера. Река Триппщница регулисана је целпм дужинпм  дп 
улива у Пшиоу. Пд ущћа Триппщнице и Кпзједплске реке, регулисана је десна страна реке 
Пшиое у дужини пд пкп 600 m, вертикалним кејским зидпм за пдбрану насеља пд ппплава. 
Гпрои тпк Пшиое са свпјим притпкама, спада у ред бујишних тпкпва а оен слив у ппдрушја са 
израженим ерпзивним прпцесима. Тп је један пд највећих впдппривредних прпблема у сливу 
Пшиое те се већ низ гпдина интензивнп ради на пбнпви щумскпг ппкриваша у шитавпм оенпм 
сливу. Активнпсти на защтити впда ппдразумевају изградоу кпмуналне инфраструктуре и 
ппстрпјеоа за прераду птпадних впда, кап и минимизираое и неутралисаое щтетних утицаја 
пд интензивне ппљппривредне прпизвпдое. Пд ппсебне важнпсти је и защтита свих 
ппврщинских и ппдземних впда пд загађиваоа и непланскпг кприщћеоа, кап и пдржива 
експплатација свих лпкалних извприщта. Предвиђена је примена активних мера защтите пд 
бујица и ерпзивних прпцеса, кпје пбухватају технишке, биптехнишке и биплпщке радпве, 
припритетнп на 18% слива Пшиое. 

 
Сакупљаое и пдвпжеое смећа: Садащоим системпм сакупљаоа птпада пбухваћенп је пкп 40% 
станпвнищтва Ппщтине. Прикупљаое птпада врщи се свакпг другпг дана у недељи (у прпсеку прикупи 
се 20-30 m³ птпада). Смеће, пднпснп кпмунални птпад се пдлаже на нехигијенска сметлищта. Према 
ппдацима Министарства живптне средине на ппдрушју Ппщтине регистрпванп је 11 дивљих деппнија 
(пд тпга 4 у кпритима впдених тпкпва). Централна ппщтинска деппнија се налази у атару насеља 
Дпоа Трница на неуслпвнпј лпкацији у близини пптпка кпји се улива у реку Пшиоу.  Псим ппщтинскпг 
центра, прганизпваним прикупљаоем птпада највище су пбухваћени атари насеља Радпвница, Дпои 
Стајевац, Шајинце и Нпвп Селп. Прпдукпван птпад (кпмунални, медицински и индустријски) 
прикупља се у измещанпм стаоу, без претхпднпг ппступка сепарације. Трајнп рещеое је предлпженп 
Студијпм избпра лпкације кпмуналнп-санитарне деппније за ппщтине Јужнпг ппмправља. Ппщтина 
Тргпвищте је укљушена у будуће дугпрпшнп рещеое за перипд пд 30 гпдина, кпјим се планира 
регипнална деппнија кпмуналнпг птпада на теритприји ппщтине Враое, а трансфер станица у 
ппщтини Бујанпвац. 
 
Грпбља: Хумана грпбља ппстпје у свим насељима ппщтине и пна су сепска класишнп-архитектпнскп-
традиципналнпг типа. У ппјединим насељима грпбља су пппуоена, такп да се јавља пптреба за 
щиреоем где је тп мпгуће, а у другим слушајевима је пптребна нпва лпкација. Без пбзира щтп су 
насеља углавнпм ратарскп-стпшарска, није фпрмиранп грпбље за угинуле живптиое.  
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Ппстпјаое већег брпја стпшних фарми и активнп бављеое сепскпг станпвнищтва ппљппривредпм и 
стпшарствпм представља припритет у третману са угинулим живптиоама. 
 
Зелене пијаце: У граду ппстпји самп једна  пијаца без ппсебнпг пдвајаоа зелене пд млешне пијаце. 
 
Енергетски ресурси: На теритприји ппщтине Тргпвищте, псим делпм дрвне масе и хидрп 
пптенцијала, нису присутни пстали енергпресурси. Насеља ппщтине се снабдевају енергентима кпји 
се трансппртују на лпкална стпварищта и прпдајне пунктпве. Електиришнпм енергијпм се снабдевају 
из прпизвпдних и пренпсних система Републике Србије. За загреваое пбјеката у зимскпм перипду се 
кап пгрев кпристи дрвп и угаљ.  
 
Електрпенергетска мрежа: На теритприји предметне ппщтине налазе се пренпсне и дистрибутивне 
мреже и пбјекти кпји су саставни деп Електрпмреже Србије. Насеља на ппдрушју ппщтине Тргпвищте 
се електришнпм енергијпм снабдевају из ТС ''Тргпвищте'' 110/35 kV, прекп далекпвпдне мреже 
наппнскпг нивпа 35 kV и пренпснп-дистрибутивне наппнскпг нивпа 10 kV. Присутни наппнски нивпи 
су 35 kV, 10 kV и 0,4 kV. Са наппнскпг нивпа 35 kV, ппмпћу две ТС 35/10 kV (ТС „Тргпвищте“ и ТС 
„Радпвница“), наппн се пбара на 10 kV мрежу кпја је развијена дп свих насеља. У насељима се 
ппмпћу ТС 10/0,4 kV наппн дпвпди на пптрпщашку мрежу. Снабдеваое електришнпм енергијпм 
пбезбеђенп је за сва насеља, а рекпнструкција нискп-наппнске електрпенергетске мреже је заппшета 
у највећем делу ппщтине. Капацитети ппстпјећих ТС 10/0,4 kV услпвнп задпвпљавају тренутне 
пптребе за електришнпм енергијпм, такп да у нареднпм планскпм перипду треба ппвећати 
инсталисану снагу. Изградоа јавне расвете је заппшета.  
 
Телекпмуникације и ппштанска мрежа: Теритприја Ппщтине је ппкривена ппщтанскпм, 
телеграфскпм и телефпнскпм мрежпм, кап и мрежама мпбилне телефпније и телевизијскпг и радип 
пренпса. Разлишит је степен прпстпрне и функципналне развијенпсти ппменутих мрежа, такп да је 
неппхпдна оихпва мпдернизација, кпмплетираое и щиреое према кпнцентрисаним кприсницима 
(насеља, прпизвпдне зпне и сапбраћајни терминали). На теритприји ппщтине је прикљушенп 487 
телефпна на 5091 станпвника щтп изнпси 9 телефпна на 100 станпвника. Према пвпм критеријуму 
стаое се мпже пценити кап вепма незадпвпљавајуће, јер је брпј телефпна знатнп исппд прпсека у 
Републици Србији (пкп 37 телефпна). Разлпзи мале густине телефпна пп брпју станпвника су 
ппследица ниске густине насељенпсти (14 станпвника/km²) и шиоенице да 80% насеља има маое пд 
100 станпвника. Стпга није изврщена мпдернизација телекпмуникаципних капацитета. Ппщтанским 
сапбраћајем и услугама су ппкривена сва насеља ппщтине, а 3 ппщте се, налазе у: Тргпвищту, Дпоем 
Стајевцу и Радпвници. Брпј ппщта са щалтерима задпвпљава пптребе станпвнищтва и нема пптребе 
за пбјектима пвпг типа услуге. Функципнисаое мпбилне телефпније пмпгућенп је прекп ппстпјеће 4 
базне станице. Пстале телекпмуникације се пбављају прекп ппстпјећег кпмутаципнпг система. 
 
Радип и ТВ мрежа: Према Регистру дпзвпла РРА, ппщтина Тргпвищте припадајапрвпј радипдифузнпј 
пбласти (РП 1).  Пптпуна ппкривенпст радип и ТВ сигналпм наципналних и регипналних емитера није 
изражена на целпј теритприји ппщтине. Пд станица са регипналнпм ппкривенпщћу на теритприји 
ппщтине прпграм емитује Радип Враое. Лпкални емитрер према Регистру дпзвпла РРА  је радип 
станица Радип Тргпвищте ( ПД Спекар Плус Тргпвищте).  
 
Интернет: Деп станпвнищтва има мпгућнпст прикљушка на щирпкпппјасни интернет. Брзина 
пренпса за приватне кприснике су јпщ увек ниска.  Ппщтина Тргпвищте има свпју званишну Интернет 
презентацију на адреси: http://www.trgoviste.rs/. На опј се мпгу наћи пснпвни ппдаци п сампј 
ппщтини и лпкалнпј сампуправи. На сампј Интернет страници мпгу се преузети релевантни 
дпкументи, фптпграфије, а пмпгућен је и кпнтакт путем електрпнске ппщте са надлежнима у 
Ппщтини. 
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5.1.11. Живптна  средина 
 
Пснпвни прпблеми у ппгледу квалитета живптне средине пднпсе се на угрпженпст прпстпра пд 
неппвпљнпг дејства бујишних тпкпва и прпцеса ексцесивне и јаке ерпзије, ппјаве ппплавних таласа 
(пре свега у дплинама Пшиоске и Кпзједплске реке), нерегулисанп питаое пдвпђеоа кпмуналних 
птпадних впда, пднпснп лпкације ппстпјеће деппније кпмуналнпг птпада. Главни извпри загађиваоа 
ваздуха су индивидуална лпжищта дпмаћинстава (главни енергент је дрвп тпкпм јесеоих и зимских 
месеци) и сапбраћај дуж пута Враое-Тргпвищте-Бпсилеград. Пстали загађиваши ваздуха (станице за 
напајаое гпривпм, сметлищта кпмуналнпг и псталпг птпада, итд.) дисперзнп су размещтени у 
прпстпру и не утишу у већем пбиму на здравље станпвнищтва.  Загађиваое ппврщинских и ппдземних 
впда је ппследица следећих фактпра: 
 

 испущтаоа непрешищћених кпмуналних птпадних впда из насеља у прирпдне реципијенте 
без пдгпварајућег третмана (река Пшиоа);  

 неизграђенпсти канализаципне инфраструктуре, пднпснп непрпписнп изграђених септишких 
јама;  

 ппјава деппнија и сметлищта птпада у близини решних тпкпва;  

 пдлагаоа амбалажнпг и другпг кабастпг птпада у неппсреднпј близини решних кприта,  

 некпнтрплисане упптребе агрпхемијских средстава у ппљппривреднпј прпизвпдои; 

 спираоа запрљаних кплпвпзних ппврщина атмпсферским падавинама, итд.. 

 
Сви впдптпци на ппдрушју Ппщтине убрајају се у незагађене впдене тпкпве. Прпблем за ташнп и 
аргументпванп пцеоиваое квалитета впда је неппстпјаое мерних станица за анализе хемијскпг и 
биплпщкпг загађеоa, кап и неппстпјаое сталних ппдатака п квалитету ппдземних впда. Квалитет впде 
реке Пшиое дп сада није испитиван (сврстава се у I класу квалитета впда). Квалитет земљищта није 
угрпжен у знашајнијпј мери. С пбзирпм да се средства за защтиту биља (инсектициди) релативнп брзп 
разграђују, ппљппривредне ппврщине ппд ратарским културама нису угрпжене у већпј мери пд пве 
врсте загађиваоа. Знашајнији извпри загађиваоа земљищта су неуређене деппније и сметлищта 
кпмуналнпг птпада, пднпснп пбјекти изграђени ван граница грађевинских рејпна насеља, на 
ппљппривреднпм земљищту виспких бпнитетних класа. У маопј мери, деградацији земљищта 
дппринпсе деппзиција седиментних материја из ваздуха и сапбраћајна фреквенција дуж регипналних 
путних праваца (услед талпжеоа шестица плпва кпји се прпдукују путем издувних гаспва мптпрних 
впзила и заслаоиваоа земљищта, кап ппследица ппсипаоа спли натријум-хлприда ради пдржаваоа 
путева тпкпм зимске сезпне). У свим сепским насељима знашајан извпр загађиваоа земљищта 
представљају септишке јаме и уппјни бунари. Земљищте у пкплини брпјних маоих впдптпкпва је 
плављенп у перипду ппвпдоа, али и угрпженп ерпзипним прпцесима. Иакп нема систематскпг 
праћеоа нивпа и ушесталпсти буке, кап и праћеоа утицаја на здравље људи, евидентнп је пдсуствп 
знашајнијих извпра кпји кумулативнп прпдукују акустишнп загађеое. Евентуална прекпрашеоа 
дпзвпљених нивпа буке краткптрајнпг су интензитета, и претежнп се пднпсе на буку ппреклпм пд 
друмскпг сапбраћаја дуж пута Враое-Тргпвищте-Бпсилеград (најшещће у зпни насеља Тргпвищте). 
Евакуација шврстпг птпада и шищћеое маоих деппнија, тј. санација сметлищта не пдвија се на 
задпвпљавајућем нивпу, а третман ппаснпг птпада не врщи се у складу са закпнскпм регулативпм. 
Прганизпванп прикупљаое птпада и управљаое деппнијама на ппдрушју Ппщтине у надлежнпсти је 
Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ из Тргпвищта. Прикупља се кућнп смеће из стамбених 
зграда и смеће из радних прганизација и друщтвених устанпва. Пдвпз на деппнију се врщи 
специјалним трансппртним средствима, камипнима-смећарима. Кпмунални и пстали птпад пдлаже 
се на централну ппщтинску деппнију у атару насеља Дпоа Трница, на неуслпвнпј лпкацији у близини 
пптпка (тпкпм јаких падавина впдени пптпк са брда пднпси птпад у реку) кпји се улива у реку Пшиоу 
(600 м пд реке Пшиое). Лпкација деппније није пграђена, нема дренажни систем и бунаре за 
евакуацију птпаднпг гаса, а није регистрпванп ни прекриваое тела деппније земљаним материјалпм. 
Сабијаое птпада се такпђе не врщи, услед неппстпјаоа кпмпактпра. Негативан утицај деппније на 
живптну средину пгледа се у загађиваоу ваздуха, кпнтаминацији земљищта, загађиваоу 
ппврщинских и ппдземних впда, а представља и мпгући извпр заразе и щиреоа непријатних мириса у 
неппсреднпј пкплини.  
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У ппгледу угрпженпсти прпстпра пд дејстава елементарних неппгпда и удеса (акцидената) пснпвне 
ппаснпсти прете пд ппјаве великих впда реке Пшиое, Трипущнице и Кпзједплске реке, пднпснп 
плављеоа решних тпкпва пкплних ппљппривредних и изграђених ппврщина (најшещће тпкпм 
прплећних месеци). Пстали ппврщински тпкпви припадају хидрплпщкпм сливу реке Пшиое 
(најзнашајније реке су Леснишка, Кпћурска и Мала река), пд кпјих су мнпги бујишарскпг карактера и 
представљају примарне фактпре интензивираоа ерпзипних прпцеса. Рашуна се да је пкп 70% 
Ппщтине нападнутп прпцесима ерпзије, и тп ексцесивне (претеране), јаке и средое јашине (ппсебнп у 
атарима насеља у дплинама Пшиое, Трипущнице и Кпзједплске реке и на прпстприма уз државну 
границу са Републикпм Македпнијпм). Према распплпживим ппдацима, слив реке Пшиое 
представља најугрпженији прпстпр Републике Србије у ппгледу интензивнпсти ерпзипних прпцеса 
(20% слива се налази ппд ексцесивнпм ерпзијпм), щтп је великим делпм и ппследица 
некпнтрплисане сеше и кршеоа щума. 
 
5.2. Партиципативна анализа пптреба и пптенцијала у ппщтини Тргпвищте  
 
Прпблеми и пптенцијали излистани на ПЛА/ПРА радипницама, тпкпм интервјуа са заинтереспваним 
странама (  представници приватнпг, јавнпг и цивилнпг сектпра) и анкетираоа груписани су рема 
заједнишким карактеристикама и пдређена је оихпва нумеришка вреднпст. Три дпминантна 
прпблема у ппщтини Тргпвищте су: Лпща и неразвијена инфраструктура ( 37%), Слаба кпнкурентнпст 
и неразвијенпст привреде (27%) и Пгранишен приступ спцијалним и јавним сервисима и тржищту 
капитала (22%). Ппред сапбраћајне и кпмуналне инфраструктуре, изградоа бизнис инкубатпр 
центара преппзната је кап вепма важна какп би се смаоила незаппсленпст.   

 

Табела № 20.: Припритетни прпблеми ппщтине Тргпвищте  
№ Категприја прпблема Заступљенпст РАНГ 
1 Лпша и неразвијена инфраструктура 37% 1 
2 Слаба кпнкурентнпст и неразвијенпст привреде 27% 2 
3 Незаппсленпст и сирпмащтвп 10% 4 

4 
Пгранишен приступ спцијалним и јавним сервисима и 
тржищту капитала 

22% 3 

5 Миграција 4% 5 
 

Лпша и неразвијена инфраструктура: Скпрп 40% прпблема п кпјима су мещтани села гпвприли на 
ПЛА/ПРА радипницама  и  тпкпм интервјуа заинтереспваних страна пднпсила се на инфраструктуру.   
 

Табела № 21.: Листа инфраструктурних и спципкултурних прпблема у ппщтини Тргпвищте 

Инфраструктурни прпблеми 
 
 

 Спципкултурни прпблеми 

    

1. Лпще стаое лпкалних путева 
2. Неадекватан јавни превпз 
3. Неасвалтиране улице 
4. Недпстатак канализације 
5. Недпстатак Телефпнске мреже и 

Интернета 
6. Нема улишнпг псветљеоа 
7. Неппстпјаое кпнтејнера за смеће 
8. Непрпшищћени путеви 
9. Нераципнална пптрпщоа впде 
10. Нерегулисанп решнп кпритп 
11. Нерегулисанп впдпснабдеваое 
12. Птежанп снабдеваое електришнпм 

енергијпм 
13. Ппрущени мпстпви 
14. Ппстпјаое дивљих деппнија 

15.  16.  

1. Нема културних садржаја 
2. Лпща инфпрмисанпст  ( мали бриј  ТВ 

канала) 
3. Прпблеми младих и жена 
4. Села у пдумираоу 
5. Руинирани задружни дпмпви 
6. Нема игралищта за децу и пмладину 
7. Слаба заступљенпст спцијалних 

сервиса 
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Приступ спцијалним и јавним сервисима и тржишту капитала:  У ппгледу знашаја и дпступнпсти 
ппјединих сервиса и институција за квалитет живпта руралне пппулације ппщтина Тргпвищте не 
застаје за слишним ппщтинама у регипну . Такп нпр. дпступнпст здравствених  и финансијских услуга 
(амбуланте и апптеке, банке) није адекватна пптребама. Финансијски сервиси (банке) такпрећи не 
ппстпје акп се не рашуна ппщта и управа трезпра. Ппстпје пдређени рурални сервиси кап щтп су 
издвпјена пдељена пснпвних щкпла, прпдавнице, месне канцеларије, игралищта... Највеће 
незадпвпљствп израженп је у вези са дпступним здравственим услугама и културним живптпм у селу. 
У целпј ппщтини је присутан прпблем недпстатка струшне ппмпћи у ппљппривреднпј прпизвпдои.  
 
Слаба кпнкурентнпст и неразвијенпст привреде: Дпсадащои привредни развпј је у првпм реду бип 
везан за кприщћеое пптенцијала за ппљппривреду и крпз ангажпваое маое квалификпване радне 
снаге. Предузетнищтвп је недпвпљнп развијенп. Кап разлпг слабпг предузетнищтва испитаници из 
приватнпг сектпра навпде кпмпликпвану администрацију и недпстатак сппствених средстава за 
улагаоа. Недпвпљна средства ппвлаше за спбпм и слаб маркетинг, те је наступ на тржищту за 
предузетнике из пвих крајева вепма птежан. Испитаници из приватнпг сектпра виде виспке камате, 
ризик птплате  и  прпцедуре пријављиваоа за кредит  кап главна пгранишеоа у пбезбеђиваоу 
средстава за функципнисаое привредних ентитета.  Индикативан је ппдатак да шак 63% предузетника 
никад нису ппкущали да дпбију средства из развпјних фпндпва а самп 25% је успелп дпбити неку 
врсту кредита. Ушесници истраживаоа су сагласни, да је најважнији фактпр за екпнпмски развпј 
ппщтине, ппраст заппсленпсти. Лпкална заједница слабп кпристи средства разлишитих фпндпва кпји 
су на распплагаоу јер недпстају инфпрмације п оима. Фпндпви кпји су најшещће присутни на пвпм 
ппдрушју су прпграми сампзаппщљаваоа (Наципнална служба за заппщљаваое и Фпнд за развпј), 
субвенције Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде и Министарства рада и 
спцијалне пплитике, Канцеларија за пдрживи развпј недпвпљнп развијених ппщтина и пд 2013 ИПА 
прпграм прекпгранишне сарадое Бугарска Србија. Мали ппсед, застарела механизација и 
агрптехника, недпстатак квалитетне стпке у структури свих идентификпваних прпблема примарне 
ппљппривредне прпизвпдое заузима 40%. Ппљппривредна прпизвпдоа је екстензивна и није 
тржищнп пријентисана, заснпвана је на застарелпј механизацији и технплпгији. Ниска прпдуктивнпст 
узрпкпвана малим стпшним фпндпм и  лпщим расним саставпм стпке ппјављује се кап прпблем у 90% 
села у ппщтини. Прпсешнп ппљппривреднп активнп дпмаћинствп ппседује дп 2-3 грла стпке 
неппвпљнпг раснпг састава и малих прпизвпдних капацитета.  Прпизвпдоа житарица се свпди на 
прпизвпдоу за сппствене пптребе, дпк је прпизвпдоа са тржищним вищкпвима, пднпснп степен 
реализпваних прпизвпда на тржищту самп 34.53%. Разлпзи за тп се налазе, пре свега, у тпме щтп је 
већи деп пбрадивих ппврщина недпступан за пбраду механизацијпм, у уситоенпсти ппседа,  лпщим 
прилазним путевима за упптребу механизације и лпщем квалитету земљищта. Пбјекти за узгпј стпке 
не задпвпљавају пснпвне зппхигијенске услпве. Ппд тим се, пре свега, мисли на ппстпјаое адекватне 
квадратуре и прирпдне вентилације. У ппщтини је идентификпван прпблем неппстпјаоа пбјеката за 
дпдатне активнпсти на имаоу, кап щтп је прерада прпизвпда. Прпизвпдоа млешних прпизвпда се 
пбавља углавнпм у делпвима стамбенпг прпстпра и  не ппстпји пптребна ппрема. У впћарскпј 
прпизвпдои се упшава недпстатак пдгпварајућих капацитета за прераду. Недпстатак пснпвне 
механизације се ппјављује кап прпблем у свим селима где су спрпведена истраживаоа. У свим 
селима је прпсешна старпст присутне механизације изнпси пд 20 дп 30 гпдина. Недпстатак 
прганизпванпг и сигурнпг пткупа утише на смаоеое стпшнпг фпнда и пбима ппљппривредне 
прпизвпдое. Прпизвпди из примарне ппљппривреде и прпизвпди из дпмаће прераде (90%) прпдају 
се лпкалнпм станпвнищтву углавнпм у урбаним делпвима ппщтине (лпкална пијаца Тргпвищте) и 
накупцима. Пд  прпизвпда из дпмаће прераде најзаступљенији су: ајвар (17%), чем, кпмппт, слаткп 
(24%), ракија (15%) и  млешни прпизвпди сир, урда (40%). Акп се узму у пбзир прпблеми са путнпм 
инфраструктурпм набавка репрпматеријала и пласман ппљппривредних прпизвпда за већину сепскпг 
станпвнищтва представља велики прпблем.  Трећина теритприје ппщтине је ппд щумама кпје су 
углавнпм (84%) у приватнпј свпјини. Међутим збпг недпвпљнп развијене щумске инфраструктуре 
идентификпвана су уска грла у щумскпм репрпдукципнпм ланцу. Сакупљаое щумских плпдпва и 
лекпвитпг биља кпје врщи лпкалнп станпвнищтвп на целпј теритприји ппщтине представља извпр 
дпдатних прихпда. Пткупна места углавнпм су прганизпвана пд стране пткупљиваша кпји се дужи 
временски перипд баве прикупљаоем и пткуппм щумских плпдпва. 
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Табела № 22.: Прпблеми у примарнпј ппљппривреднпј прпизвпдои у ппщтини Тргпвищте15  
Група  

Ппдгрупа 
Прпблеми у примарнпј ппљппривреднпј прпизвпдои Удеп 

I Стпчарствп,впћарствп и ппвртарствп  
1 Мали стпшни фпнд 

12% 
2 Лпщ расни састав стпке 
3 Грла нису уматишена 
4 Немпгућнпст навпдоаваоа 
II Прпизвпдни пбјекти  
1 Неадекватни пбјекти за узгпј стпке 

7% 
2 Нема пбјеката за прераду 
III Земљиште   
1 Лпщ квалитет земљищта 

10% 2 Мали и уситоени ппседи 
3 Ппјава ерпзије и ппплава 
IV Механизација   
1 Застарелпст механизације 

11% 2 Недпстатак пснпвне механизације 
3 Недпстатак ситне механизације и прикљушних мащина 
V Стручна ппмпћ и удруживаое  
1 Недпстатак струшне ппмпћи 

19% 
2 Недпвпљна инфпрмисанпст 
3 Нема прптивградне защтите 
4 Недпстатак ппдстицајних средстава 
5 Нема задруге 
VI Радна снага  
1 Неппвпљна старпсна структура 

22% 

2 Недпстатак младе радне снаге 
3 Недпстатак струшних кадрпва 
4 Незаппсленпст 
5 Миграција радне снаге - пдлазак из села 
6 Старија Дпмаћинства без примаоа 

VII Тржиште   
1 Непрганизпванп тржищте 

19% 
2 Недпстатак ппвпљних кредита 
3 Непрганизпван пткуп ппљппривредних прпизвпда 
4 Недпстатак репрпматеријала 
5 Виспке цене репрпматеријала 

 
Незаппсленпст и сирпмаштвп: Ппщтина Тргпвищте нема активну индустрију а предузетнищтвп је 
вепма слабп развијенп, щтп кап ппследицу има виспку  стппу незаппсленпсти. Ппсебнп је наглащен 
прпблем заппщљаваоа дпмаћица, ппљппривредница и младих жена. Пснпвни прпблеми у 
заппщљаваоу жена су неадекватна квалификаципна структура, дискриминација пп старпсти је већа 
негп за мущкарце, притисци ради пдлагаоа закљушеоа брака и рпдитељства и другп. Препреке у 
сампзаппщљаваоу су недпстатак ппшетнпг капитала, несигурнпст екпнпмскпг пкружеоа, кредитна 
несппспбнпст, недпстатак власнищтва над некретнинама, недпстатак знаоа и вещтина за 
предузетнищтвп, недпстатак сампппуздаоа и ппдрщке.    
Миграција: Најважнији спцијални прпблем ппщтине представља депппулација сепских средина и 
напущтаое ппщтине пд стране млађе пппулације збпг изузетнп лпщих услпва живпта и немпгућнпсти 
заппщљаваоа. Пвпме треба дпдати и неппвпљну старпсну структуру села.  

                                                 
15

 Резултати ПЛА/ПРА истраживаоа 2011/2013: ситуаципна анализа. 
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Пвај прпблем је идентификпван у 80% села, дпк у укупнпј структури свих прпблема улази са 4%. 
Дпдатни прпблем кпји се јавља јесте присуствп великпг брпја непжеоених људи кап ппследица 
лпщег живпта на селу. Села у ппщтини су далекп маое атрактивна за живпт пд урбаних центара 
превасхпднп збпг недпстатка културних и забавних садржаја, нарпшитп пних кпји би пдгпварали 
пптребама деце и младих у руралним заједницама.  Тп је истпвременп и један пд најважнијих 
разлпга кпји утишу на тп да рурална пппулација свпј квалитет живпта пцеоује кап лпщ.  Већина раднп 
сппспбних шланпва газдинстава су ангажпвани на ппслпвима ван ппљппривреде (већинпм сезпнски 
ппслпви на грађевини и/или щумарству) затп је изражена сезпнска миграција раднп сппспбнпг 
станпвнищтва. У стпшарскпј прпизвпдои се, збпг екстензивнпг нашина узгпја и недпстатка сезпнске 
радне снаге ппјављује кап важан узрпк смаоеоа стпшнпг фпнда. Запстатак у развпју у прптеклпм 
перипду је резултирап миграцијама људи са села у друге градпве и емиграцијпм младих људи са 
села.  
 
 Прирпдни и прпизвпдни пптенцијали: Прирпдни услпви и прирпдни ресурси према ставпвима 
ушесника истраживаоа заузимају 47% идентификпваних пптенцијала. Пптенцијали кпји пбезбеђују 
дпбру пснпву за развпј су пшувана живптна средина, прирпдни ресурси, близина кпридпра 10 и радна 
снага. Пви пптенцијали пружају мпгућнпст за развпј туризма и прганске прпизвпдое, али и 
ппкретаое пдрживпг кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије. Читавп ппдрушје се пдликује 
разнпврсним прирпдним и бпгатствима ( щуме, впдни пптенцијал за хидрп електране и сл.). 
Нажалпст пна су недпвпљнп (или никакп) екпнпмски валпризпвана.  
 

Табела № 23.: Пптенцијали ппщтине Тргпвищте 
№ Категприја пптенцијала Заступљенпст РАНГ 

1 
Ппвпљни прирпдни услпви: гепграфски пплпжај, клима,  
и пчувана живптна средина 

27% 1 

2 
Прирпдни ресурси: впда, щуме, земљищте, щумски  
плпдпви и лекпвитп биље 

22% 3 

3 Људски ресурси 7% 5 

4 

Диверсификација активнпсти на газдинствима: сепски 
туризам, прерада и пакпваое прпизвпда, пшеларствп,  
прганска ппљппривреда, изградоа хидрпцентрала, 
грншарствп. . . 

25% 2 

5 
Ппљппривредна прпизвпдоа: ппвртарствп, впћарствп, 
стпшарствп 

19% 4 

 
Ппщтина  има знашајне пптенцијале у виду brownfield (запущтених, неискприщћених) лпкација, кпје 
мпгу ппнудити инвеститприма ппд ппвпљним услпвима, уз пбавезу заппщљаваоа лпкалнпг 
станпвнищтва. Пвп се првенственп пднпси на ппкретаое Пшиое, предузећа кпје је некада 
заппщљавалп велики брпј радника. Изградоа бизнис инкубатпр центара преппзната је пд стране 
приватнпг сектпра кап вепма важна активнпст кпја би дппринела смаоеоу незаппсленпсти. Ушесници 
истраживаоа виде ппвећаое инфпрмисанпсти п пптенцијалима ппщтине, привлашеое инвестиција, 
маркетинг, развпј инфраструктуре, птвараое гранишнпг прелаза са БЈРМ, приватизација предузећа 
“Пшиоа” и щкплпваое кадрпва у складу са пптребама кап мпгућнпсти за ппвећаое атрактивнпсти 
ппщтине. Ппљппривредна прпизвпдоа је заступљена на великпм брпју газдинства и у пснпви се 
прпизвпди за сппствену пптрпщоу дпк се маое кплишине ппљппривредних прпизвпда прпдају на 
тржищту. Пвп је ппсебнп битнп за удаљеније руралне пбласти. Прихпде пд прпдаје пвих прпизвпда 
газдинствп кпристи за куппвину семена, саднпг материјала, плаћаое трпщкпва у прпдавницама, 
плаћаое здравствених услуга,  пбразпваое и путпваоа. Ппщтина распплаже прирпдним 
пптенцијалима за развпј впћарске прпизвпдое. Међутим, кап пснпвни прпблем за интензивираое 
прпизвпдое истише се недпстатак радне снаге, смаоеое стпшнпг фпнда, недпстатак инвестиција и 
недпстатак едукативних прпграма, кпји би прпизвпђаше упутили у савремене тпкпве ппљппривредне 
прпизвпдое.  Недпстатак ситне механизације и пптребних сервиса, кпји би пружили струшну ппмпћ 
прпизвпђашима, дпдатнп птежава ппзицију ппљппривреде у ппщтини. Кпд 40% села у ппщтини 
ппвртарствп се ппјављује кап најважнији развпјни пптенцијал.  
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При тпм се мисли на пластенишку прпизвпдоу ппвртарских култура и прпизвпдоу на птвпренпм. У 
ппщтини је забележенп ппвећаое брпја кпщница пшела щтп указује на дпбар пптенцијал за развпј 
пшеларства. Ппстпји  интереспваое за прпизвпдоу прганске хране. Највећи деп ппслпва на фармама  
пбављају шланпви дпмаћинства 62.07 %. Приметнп је маое ангажпваое сезпнске радне снаге (24.14% 
слушајева). Ушесници истраживаоа виде мпгућнпсти за унапређеое агрпбизниса крпз псниваое и 
пружаое ппдрщке ппстпјећим малим и средоим предузећима, са нагласкпм на пна шија је пснпвна 
делатнпст прерада ппљппривредних прпизвпда, дпрада и пласман щумских плпдпва и лекпвитпг 
биља и прганска прпизвпдоа. Представници сва три сектпра сматрају ппљппривреду знашајну за 
развпј ппщтине. На другпм месту идентификпваних пптенцијала са 25% дплази диверсификација 
активнпсти на газдинствима кпја пбухвата: сепски туризам, прерада и пакпваое прпизвпда, 
прпизвпдоа ракије, пшеларствп, прганска ппљппривреда, изградоа хидрпцентрала, грншарствп, 
експлпатација приватних щума, примарна прерада дрвета. . .  Прирпдне вреднпсти ппщтине, 
разнпврсни пблици геплпщкп мпрфплпщких и културних дпбара, ппједини пблици културнпг наслеђа 
представљају пптенцијал развпја сепскпг туризма. Мещтани села у кпјима је спрпведенп ПЛА/ПРА 
истраживаое истишу лпкалне специфишнпсти кпје се мпгу ставити у функцији сепскпг туризма: 
културна манифестација Дани Препбражеоа, река Пшиоа, и сл. Ппстпје прирпдни и спцијални 
пптенцијали за развпј туризма међутим пви пптенцијали нису у пптпунпсти искприщћени. Прирпдне 
леппте и велики брпј незаппслених ппгптпву жена представљају развпјну щансу сепскпг туризма. 
Захваљујући пшуванпј живптнпј средини и релативнп нискпм степену загађенпсти, ппщтина има 
пптенцијала за развпј прганске прпизвпдое и екптуризма. Ствараое функципналне сарадое између 
дпмаћинстава кпја се баве прпизвпдопм, прерадпм и пружаоем услуга (у туризму) и оихпвп 
заједнишкп наступаое на тржищту је једина мпгућнпст за унапређеое квалитета живпта у селима 
ппщтине. Стари занати, прпизвпдоа сувенира, пласман щумских плпдпва и лекпвитпг биља, кап и 
пешалбарствп су преппзнати кап пснпвни извпри диверзификације у пвпм крају. Сакупљаое щумских 
плпдпва и лекпвитпг биља представља јак пптенцијал, јер станпвнищтвп ппседује пптребнп знаое и 
вещтине пптребне за прганизпвану експлпатацију пвих прирпдних ресурса. Кпд 80% села 
прикупљаое и прпдаја щумских плпдпва представља сезпнски извпр прихпда за дпмаћинства. 
Пткупна места углавнпм су прганизпвана пд стране пткупљиваша кпји се дужи временски перипд баве 
прикупљаоем и пткуппм впћа и щумских плпдпва. Неке пд пткупних станица имају и свпје расхладне 
капацитете и кпмпре за шуваое рпбе. Прерада ппвртарских и впћарских прпизвпда је заступљена на 
ппљппривредним газдинствима, међутим највећи деп прерађевина се кпристи за сппствене пптребе. 
Прпизвпди  кућне израде дпмаћа ракија, ајвар, чемпви, кпмппти, спкпви представљају пптенцијал 
кпји се мпже успещнп кпмбинпвати са сепским туризмпм. Ппщтина има знатне щумске и впдне 
ресурсе. П щумама у брине ЈП Србија Шуме без пбзира на власнищтвп. Шуме у приватнпм 
власнищтву у 80% кпристе се за експлпатацију пгревнпг дрвета. Пгревнп дрвп је кпд већине 
газдинства дпдатни извпр прихпда. Маоа кплишина технишкпг дрвета се преради дп нивпа пплу 
фабриката ( даске, летве, щтафне, . .).  Впдни пптенцијал за изградоу рибоака је идентификпван кпд 
5 села дпк је кпд 5 села пптенцијал за кприщћеое пвпг ресурса - изградоа мини хидрпцентрала. Кпд 
5% села ппстпји интереспваое за псниваое задруге, али не ппстпји знаое п разним мпделима 
удруживаоа нити п механизмима удруживаоа, такп да се п задругама гпвпри на пснпву некадащоег 
искуства.  Вредни људи и релативнп ппвпљна старпсна структура ппјављује кап најважнији развпјни 
пптенцијал кпд 20% села. Присуствп раднп сппспбнпг станпвнищтва и младих се у пвим селима 
ппјављује кап важан разлпг за ппзитивну пцену развпјних перспектива. Већина испитаних 
дпмаћинстава у ппщтини су регистрпвана ппљппривредна газдинства, кпристе земљу у 
ппљппривредне сврхе и пбрађују је. Ушесници истраживаоа сматрају да је неппхпднп изврщити 
усклађиваое прпграма пбразпваоа на ппдрушју ппщтине са пптребама тржищта рада. Нефпрмалнп 
пбразпваое у виду семинара, тренинга и предаваоа ушесници истраживаоа сматрају битним али га 
треба дпдатнп унапредити, првенственп када су у питаоу пбуке за припрему развпјних прпјекта и 
привлашеоа инвестиција.  Резултати истраживаоа  ппказују да су припритети за унапређеое услпва 
живпта у селима и уппщте у ппщтини Тргпвищте везани за валпризацију прирпдних ресурса и развпју 
привреде.  Пви припритети прпизилазе из идентификпваних прпблема и пптенцијала и мпгу се 
сврстати у 5 категприја (Табела № 24.).  
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Табела № 24.: Припритети за развпј ппщтине Тргпвищте 

№ Назив припритета Заступљенпст РАНГ 

1 Развпј привреде  39% 1 

2 Заппщљаваое 23% 2 

3 Развпј инфраструктуре 16% 3 

4 Заустављаое  миграције и пживљаваое села 12% 4 

5 Птвараое гранишнпг прелаза са БЈРМ 8% 5 

 
График № 11.: Најважнији фактпри за екпнпмски развпј ппщтине 
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Први припритет у развпју ппщтине ушесници истраживаоа су идентификпвали развпј привреде.  
Заједнп са развпјем физишке и екпнпмске инфраструктуре шине 55% главних припритета кпји мпгу 
пстварити ппвећаое заппщљаваоа кпји је уједнп други припритет у развпју. развпј привреде се 
ппсматра крпз птвараое малих и средоих предузећа, развпј ппљппривреде, развпј туризма и 
енергетике - изградоа хидрпелектрана и диверсификације активнпсти на ппљппривредним 
газдинствима. Пцеоујући важнпст ппјединих фактпра/индикатпра развпја ушесници истраживаоа су 
сагласни да ппраст заппсленпсти и раст плата и прихпда имају највећи знашај за оих.  Ппщтина 
Тргпвищте има вепма малп средстава за финансираое руралне екпнпмије. Дпступнпст државних 
фпндпва је недпвпљна и немају дпвпљнп инфпрмација п тим фпндпвима. Рещеое виде крпз 
прганизпваое струшних тимпва и ангажпваое сппљних саветника. Прилику за финансираое 
инфраструктурних прпјеката испитаници виде из фпндпва Еврппске уније и других међунарпдних 
дпнатпра.  Пптребнп је унапредити спремнпст и сппспбнпсти лпкалне заједнице за преппзнаваое 
дпступних фпндпва и припрему кпнкурсне и прпјектне дпкументације. Прекпгранишна сарадоа је 
щанса кпја мпже имати ппзитиван утицај на развпј ппщтине. Ппщтина има вепма ппвпљан пплпжај за 
сарадоу са суседним државама (Бугарска, Македпнија), па су му дпступни и разлишити извпри 
финансијске ппдрщке (прекпгранишна сарадоа) у те сврхе. Ушесници истраживаоа виде 
прекпгранишну сарадоу, пре свега, крпз размену искустава, знаоа и примера дпбре праксе. Пкп 70% 
ушесника истраживаоа сматра да пслпнац у развпју ппщтине требају да буду држава и лпкална 
сампуправа.  
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Старпсна структура села је неппвпљна у 80% села у ппщтине. Старашким дпмаћинствима пбухваћена 
су пна двпшлана или једнпшлана дпмаћинства шији су шланпви старији пд 65 гпдина и смаоене радне 
сппспбнпсти. Присуствп самашких и старашких дпмаћинстава у укупнпј руралнпј пппулацији ппщтине 
креће се пкп 37%. Оихпва зависнпст пд пензија и спцијалних даваоа је већа пд 90%, дпк је 
искприщћенпст ресурса пд 5% дп 50%. У пним старашким дпмаћинствима у кпјима је јпщ увек 
присутан скрпман пбим искприщћенпсти ресурса ради се п прпизвпдои за сппствене пптребе и 
пптребе шланпва дпмаћинстава кпја живе у граду. Скпрп сва испитана дпмаћинства у пдабраним 
селима ппщтине (97%) имају вище пд једнпг шлана, а кпд већине је најмаое један шлан између 20 и 
40 гпдина старпсти (85%). Скпрп да нема дпмаћинстава у кпјима је вище пд једнпг шлана заппсленп 
ван ппљппривреде (свега 3%) и скпрп сви нпсипци дпмаћинстава и дпнпсипци пдлука су старији 
мущкарци (88%), прекп 50 гпдина старпсти (прпсек гпдина изнпси 51,64). Дпмаћинстава у кпјима су 
жене дпнпсипци пдлука има самп 11%. ИД карте пптврђују да су дпнпсипци пдлука у свим 
дпмаћинствима  мущки шланпви пппулације, псим у слушају самашких дпмаћинстава. Феминизација 
села, збпг миграција мущке радне снаге  у градпве ради заппслеоа, није пптврђена. Степен 
пбразпваоа жена је незадпвпљавајући и дппринпси оихпвпм неравнпправнпм пплпжају. Пне у 
дпмаћинству немају ппсед и  екпнпмски  су зависне. Иакп у 60% дпмаћинстава дпнпсе сампсталне 
пдлуке п прганизацији ппслпва у дпмаћинству, прганизација ппслпва на имаоу и прпдаја 
ппљппривредних прпизвпда не укљушује  и пдлушиваое женских шланпва.  Жене шещће ппседују 
дпдатне вещтине и знаоа и тп у преради млека, впћа и ппврћа и нарпднпј радинпсти. Пне су 
заинтереспване за дпдатну едукацију ради унапређеоа ппстпјећих вещтина и мпгућнпсти оихпве 
екпнпмске експлпатације. Анкетнп истраживаое је ппказалп ниску заступљенпст младих у 
пдлушиваоу (исппд 24%). Пвп је ппследица тпга щтп млађи шланпви дпмаћинства (кпји су најшещће 
заврщили средоу щкплу) свпју перспективу виде у заппслеоу ван дпмаћинства, и не преферирају да 
се укљушују у рукпвпђеое газдинствпм укпликп није неппхпднп. Један пд разлпга незадпвпљавајуће 
старпсне и пплне структуре дпнпсипца пдлука у дпмаћинствима је спциплпщке прирпде и ппследица 
је патријархалних ппрпдишних пднпса.  Прпсешнп дпмаћинствп у ппщтини има:  3 – 4 шлана 
дпмаћинства, 4-5 ha земље, впћоак, вище пд 3 грла крупне стпке, 7- 10 грла ситне стпке ( пвце, кпзе, 
свиое), ванппљппривредне прихпде пстварују пд плате и/или пензије, ппседују пснпвну 
ппљппривредну механизацију трактпр или мптпкултиватпр са прикљушним мащинама ( фреза, 
кпсашица, прикплица и сл.) , пстварују прихпде пд ппљппривреде без већих тржищних вищкпва и за 
радпве у ппљппривреди кпристе сппствену радну снагу. Присуствп имућнијих дпмаћинстава у 
ппщтини се креће дп 1%. Таква дпмаћинстава су пдређена већим степенпм ппљппривредне 
прпизвпдое, са знашајнијим тржищним вищкпвима из стпшарске, впћарске и ппвртарске прпизвпдое, 
присуствпм радне снаге и сппспбнпсти ангажпваоа сезпнске радне снаге и присуствпм 
ванппљппривредних извпра прихпда, кпји најзнашајније пдређују екпнпмски систем пваквих 
дпмаћинстава.  На пснпву категпризације живптнпг стандарда, удеп угрпжених дпмаћинстава 
(дпмаћинстава исппд прпсека) у ппщтини изнпси 69%. У пву групу улазе сирпмащна, старашка и 
самашка дпмаћинства. Пвп је забриоавајући и алармантан ппдатак п стаоу руралне екпнпмије у 
ппщтини Тргпвищте. Пбразпвна структура шланпва дпмаћинства ппказала је изузетнп нискп ушещће 
виспкппбразпване пппулације у укупнпм брпју шланпва дпмаћинстава. Свега 3% шланпва дпмаћинства 
има заврщен факултет, 5% вищу щкплу, 48% средоу щкплу, 36% пснпвну щкплу и са недпврщенпм 
пснпвнпм щкплпм и без щкпле је 8%.  У ппређеоу са наципналним нивппм, прпценат шланпва 
дпмаћинства са средопм щкплпм је маои, али је ппзитивнп да је удеп шланпва без пбразпваоа 
знашајнп маои пд наципналнпг нивпа (недпврщена пснпвна щкпла у ппщтини – 3%; наципнални нивп 
– 7%). Пбразлпжеое треба тражити у шиоеници да је већина испитаних дпмаћинстава (73%) 
мещпвитпг типа, према субјективнпј прпцени шланпва, дпк 17% дефинище свпје газдинствп кап 
ппљппривреднп. Мещпвита дпмаћинства имају бпљу пбразпвну структуру у ппређеоу са 
ппљппривредним, щтп је утврђенп и за руралну пппулацију шитаве Србије. Вище пд пплпвине 
шланпва дпмаћинстава нема дпдатни ппсап ппред ппљппривреде, а и пни кпји га пбављају тп не шине 
свакпдневнп, већ ппвременп када им се укаже прилика. Генералнп ппсматранп степен пбразпваоа 
руралне пппулације ппщтине је незадпвпљавајући. ПЛА/ПРА истраживаое указује да  сваки други 
пдрасли станпвник  има самп пснпвнп пбразпваое, дпк је удеп средое пбразпваних и виспкп 
пбразпваних вепма низак (средое пбразпваних дп 30% и виспкп пбразпваних дп 3%).   
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Табела № 25.:  Прпфили сепских дпмаћинстава у ппщтини Тргпвищте16 

Категприја Карактеристике: Заступљенпст 

ДПМАЋИНСТВА ИЗНАД 
ПРПСЕКА 

Вище пд  4 шлана дпмаћинства 

Дп 15 ха земље, 

3-5 грла стпке, стпшна фарма или сущара/хладоаша 

плата и/или пензија 

пстварују прихпде пд ппљппривреде. 

ппседују кпмплетну ппљппривредну механизацију 

кпристе сезпнску радну снагу 

1% 

ПРПСЕЧНП 
ДПМАЋИНСТВП 

3 – 4 шлана дпмаћинства 

4-5 ha земље 

Ппседује впћоак, вище пд 3 грла крупне стпке, 7- 10 грла 
ситне стпке ( пвце, кпзе, свиое) и  30 кпкпщака. 

Плата и/или пензија 

Ппседују трактпр или мптпкултиватпр са прикљушним 
мащинама ( фреза, кпсашица, прикплица и сл.) 

Пстварују прихпде пд ппљппривреде без већих тржищних 
вищкпва 
Сппствена радна снага 

30% 

Д
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%
) 

СТАРАЧКА 
ДПМАЋИНСТВА 

1 – 2 шлана дпмаћинства 

2  ha земље, маои деп пбрађују. 

1-2  грла стпке: 1 крава или 1 кпза/1 свиоа  и 10 кпкпщака 

Пензија  

ппседују стару механизацију: трактпр или мптпкултиватпр 
прпизвпдоа за сппствене пптребе 

21% 

САМАЧКА 
ДПМАЋИНСТВА 

1 шлан ( претежнп старије пспбе) 

1-2  ha земље ( пбрађује самп 0.5 ha)  

1 крава и/или 1-2 грла ситне стпке (свиое/кпзе, кпкпщке) 

Пензија или плата или незаппслен- сезпнски ппслпви 

скрпмна ппљппривредна механизација- мптпкултиватпр 

16% 

СИРПМАШНА И 
СПЦИЈАЛНП 
УГРПЖЕНА 

ДПМАЋИНСТВА 

2-3 шлана кпји нису раднп сппспбна 

Дп 1. ha земљищта или без земље 

1 крава или 1 кпза, свиоа и 5 кпкпщака 

раде сезпнске ппслпве 

Немају ппљппривредну механизацију 

Пстварују прихпде пд спцијалних даваоа 

прихпд пд щумских плпдпва 

Без сталих прихпда  

32% 

 
Станпвници испитиваних села су на ПЛА/ПРА радипницама истакли пптребу за стицаоем дпдатних 
квалификација из разлишитих пбласти ппљппривредне прпизвпдое, али и псппспбљаваое за 
разлишите активнпсти у малпј привреди и предузетнищтву. Највеће интереспваое ппстпји за ушещће у 
разлишитим едукативним прпграмима везаним за специјализацију у ппљппривреднпј прпизвпдои и 
квалитету прпизвпдое хране.  

                                                 
16

 Резултати ПЛА/ПРА истраживаоа 2011/2013: категпризација према живптнпм стандарду 
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Прихватљиви мпдели ушеоа су ппсете струшоака селима и дпмаћинствима, кап и прганизпваое 
радипница. У женскпм делу пппулације ппстпји великп интереспваое за уппзнаваое са стандардима 
прпизвпдое хране, нарпшитп у пбласти прераде млека и впћа.  Ппсматранп према извприма прихпда, 
највећи деп (73%) газдинстава спада у категприју мещпвитих  газдинства кпја свпје прихпде пстварују 
делпм из  ппљппривреде а делпм из ван ппљппривредних делатнпсти. Мещпвита и 
неппљппривредна газдинства виде свпју перспективу у заппщљаваоу ван ппљппривреде или у 
заппшиоаоу сппственпг бизниса. Пни сматрају да оихпви шланпви имају специфишна знаоа за 
тржищте рада. Један пд разлпга пваквпг става је тај щтп испитаници дају преднпст фпрмалнпм 
пбразпваоу у пднпсу на вещтине и друге сппспбнпсти. Пни виде перспективу свпјих шланпва у 
заппщљаваоу у делатнпстима за кпје су се щкплпвали и малп су упућени у мпгућнпсти унапређеоа 
других вещтина и сппспбнпсти. Присуствп предузетника у селима се креће пкп 5% у зависнпсти пд 
села. Међу руралнпм пппулацијпм  млађпм пд 55 гпдина пд 20% дп 70% оих, у зависнпсти пд села, 
свпје прихпде пстварује сезпнским ангажпваоем на заппслеоима изван ппљппривреде на 
ппслпвима кпји су везани за грађевину. Мали прпценат лица заппслен је у државнпј служби или 
делатнпстима терцијарнпг сектпра. Пд укупнпг брпја испитиваних дпмаћинстава самп 15% пбавља и 
неки дпдатни ппсап. Дпдатне ппслпве шещће раде лица са нижпм и средопм струшнпм щкплпм у 
пднпсу на пбразпваоу пппулацију. Чланпви мещпвитих дпмаћинстава и дпмаћинстава кпјима је 
ппљппривреда дпдатни прихпд, шещће раде дпдатне ппслпве.  Најшещће се ради  п ппслпвима 
везаним за ппљппривреду или физишким ппслпвима на кпјима су сезпнски ангажпвани. Смаоене 
мпгућнпсти заппщљаваоа и негативне перфпрмансе тржищта рада спадају у пснпвна пбележја 
ппдрушја. Чланпва дпмаћинстава кпји примају пензије (ппљппривредне или из раднпг пднпса ) је 
21%. Пвп су уједнп најстабилнији и најважнији извпри прихпда за ппљппривредна дпмаћинства у 
испитиванпм ппдрушју. Пензије и плате су идентификпване у 80% села кап најстабилнији извпр 
ванппљппривредних прихпда. Пни у укупнпј структури ванппљппривредних прихпда заузимају 45%. 
Највећи брпј станпвника села су ппљппривреднп активна. Узгпј малих и великих преживара 
кпмбинпваним системпм ангажује све раднп сппспбне шланпве дпмаћинства. У ппљппривреднп 
најактивнијим дпмаћинствима, пвакав нашин узгпја стпке (стпка је на испащи пд ранпг прплећа дп 
касне јесени) захтева сезпнску радну снагу. Чак и самашка и старашка дпмаћинства су ппљппривреднп 
активна, иакп без прпизвпдних вищкпва. Врлп је мали прпценат младих кпји су свпј статус везали за 
ппљппривреду. У ппљппривредним активнпстима на имаоу, жене имају виспкп ушещће у кпнтигенту 
радне снаге, нарпшитп у пним дпмаћинствима у кпјима су мущки шланпви заппслени у ван-
ппљппривредним делатнпстима ( сталнп или сезпнски). Пд укупнпг ппљппривреднпг земљищта самп 
44% се кпристи за прпизвпдоу ( пранице, впћоаци), пстале ппврщине су прирпдни извпри стпшне 
хране ( пащоаци). Анкетирана газдинства у 80% слушајева имају или кпристе ппљппривреднп 
земљищте. Прпсешна велишина земљищта, кпја се кпристи за разлишите видпве ппљппривредне 
прпизвпдое изнпси: оиве и бащте – 2.32 ha, впћоаци – 1.14 ha и ливаде и пащоаци – 2.40 ha, щтп 
указује на знашајан прпблем уситоенпсти ппседа. Пд укупнпг ппљппривреднпг земљищта, самп 59% 
ппврщина се кпристи за ппљппривредну прпизвпдоу Прпсешнп дпмаћинствп пранишне ппврщине 
кпристи за узгпј ппвртарских и впћарских култура. За рурална дпмаћинства у ппщтини Тргпвищте 
распплпживп земљищте је, пре свега, гарант прехрамбене сигурнпсти, а самп за мали брпј оих пнп 
има функцију капитала. Прпдајпм ппљппривредних прпизвпда највище, дп искљушивп, се баве 
ппљппривредна газдинства, пна кпјима је ппљппривреда главни извпр прихпда и кпји у 
ппљппривреди и дпдатнпм бизнису пкп ппљппривреде виде свпју перспективу. Неппвпљни 
прирпдни услпви, ниска прпдуктивнпст и укупна неразвијенпст ппљппривреде у брдскп-планинскпм 
ппдрушју ппщтине, узрпкује да газдинства имају гптпвп искљушивп натуралну прпизвпдоу са 
занемарљивим вищкпвима за тржищте. Спцијална примаоа и надпкнаде кап главни прихпд шещће 
имају дпмаћинства где су жене главе ппрпдице, и дпмаћинства кпја немају земљу. Пензије су за шак 
45% дпмаћинстава главни прихпд. Реш је п дпмаћинствима шији су дпнпсипци пдлука старији пд 55 
гпдина, шији су шланпви маое заппслени, ниже пбразпвани и немају јасну визију свпје перспективе. 
Услуге ппљппривреднпм механизацијпм, изнајмљиваое ппреме и наднице, кап извпри прихпда види 
12% испитиваних дпмаћинстава. Разлпг већем прпценту дпмаћинстава (9%) кпјима је надница прихпд 
је дефицит радне снаге у сезпнским радним врхпвима у регипну, те збпг раднп интензивне 
прпизвпдне структуре ппстпји пптреба за раднпм снагпм ( ппслпви у щумарству). Највећи брпј 
испитаних дпмаћинстава бави се прпизвпдопм ппврћа (42%).  
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Прпизвпдоу ратарских култура (кукуруз, пщеница) и впћарских култура пстварује пп 19% 
дпмаћинстава. Прпизвпдоа псталих биљних култура и пгревнпг дрвета представљају знашајне 
фактпре у структури прихпда дпмаћинстава. За разлику пд прпизвпдое, газдинства најшещће прпдају 
впће и ппврће, а у нещтп маоем прпценту пгревнп дрвп.  Укупан степен реализације биљне 
прпизвпдое на тржищту, када се дпдају щумски плпдпви изнпси  32.23%. Пбим ппљппривредне 
прпизвпдое у селима пбухваћеним ПЛА/ПРА истраживаоем знашајнп је смаоен у ппследоих десет 
гпдина. Разлпзи за тп су мнпгпбрпјни: непрганизпванп тржищте ппљппривредних прпизвпда, ниске 
пткупне цене, виспке цене репрпматеријала, лпщ расни састав стпке и застареле спрте впћа, кап и 
уситоенпст ппседа и оихпва неприступашнпст за пбраду механизацијпм. Псим наведених 
прпизвпдних разлпга, најважнији спцип-културни разлпг за смаоеое пбима ппљппривредне 
прпизвпдое јесте лпщ демпграфски тренд и неппвпљна старпсна структура села. И у пним селима у 
кпјима је старпсна структура села пдређена кап ппвпљна, у кпјима је јпщ увек присутан дпвпљан 
кпнтигент радне снаге, нерентабилнпст ппљппривредне прпизвпдое и велика зависнпст 
дпмаћинстава пд ванппљппривредних извпра прихпда узрпк је рапиднпг смаоеоа ппстпјећег пбима 
прпизвпдое и запущтаоа ппстпјећих ппљппривредних ресурса. Газдинства прпдају све 
ппљппривредне прпизвпде лпкалним накупцима и прекупцима, на пијаци и кпмщијама, дпк задруге 
скпрп да немају пткупних активнпсти. Већина испитаника планира да задржи исти интензитет и 
структуру ппљппривредне прпизвпдое, а самп 25% планира ппвећаое пбима прпизвпдое. Скпрп сва 
испитана газдинства у ппщтини ппседују стпшни фпнд (95%). Газдинства прпдају стпшарске прпизвпде 
тргпвцима, на пијаци у граду и кпмщијама. Највећи брпј испитаника планира да стпшарску 
прпизвпдоу задржи на истпм интензитету, а шак 36% има у плану унапређеое стпшарске прпизвпдое. 
Међутим, степен реализације стпшарских прпизвпда на тржищту изнпси самп 39.44% Применпм 
сезпнскпг календара на ПЛА/ПРА радипницама пдређене су најзнашајније гране ппљппривреде 
према екпнпмскпм статусу дпмаћинства и динамици активнпсти. Пви резултати ппказују да у 
структури ппљппривредне прпизвпдое у ппщтини Тргпвищте дпминантнп местп са 65% заузимају 
ппвртарствп и стпшарствп. Збпг несигурнпг и непрганпзпванпг тржищта ппљппривредних прпизвпда 
50% дпмаћинстава пстварује маое знашајне прихпде пд прпдаје ппљппривредних прпизвпда и у 
оима је пнај деп прпизвпдое кпји се утрпщи у сампм дпмаћинству већи пд пнпг дела прпизвпдое 
кпји се прпдаје, а самп 20% дпмаћинстава пстварује знашајније прихпде пд прпдаје тржищних 
вищкпва из ппљппривредне прпизвпдое.  Структура ппљппривредних  прихпда у пвим селима 
зависи пд присутнпсти раднп сппспбних шланпва у дпмаћинствима и степена оихпве ангажпванпсти у 
ппљппривредним делатнпстима (збпг виспке заступљенпсти ангажпваоа на сезпнским, 
ванппљппривредним ппслпвима).  Најзнашајнији извпри прихпда из ппљппривреде  за таква 
дпмаћинства су прихпди пстварени из стпшарске прпизвпдое (жива стпка, месп, млекп, јаја) и 
прихпди пд прпдаје ппврћа (паприка, парадајз, купус, крпмпир, пасуљ). Међутим, самп у 30%  
дпмаћинстава упшава се  специјализација прпизвпдое и усмеренпст на тржищте, кап мпдел 
диверзификације прихпда  (ппвртарска и впћарска прпизвпдоа). За пваква дпмаћинства је 
ппљппривреда знашајан ампртизер кпји услпвљава оихпву спцип- екпнпмску стабилнпст. Мале 
пткупне цене и непрганизпванпг тржищта сврставају извпре из стпшарства у вепма несигурне. Кпд 
50% села прпдаја млешних прпизвпда представља дпдатни извпр прихпда за дпмаћинства. У 10% села 
ппјављују се знашајнији прихпди пд прпдаје впћа и прерађевина пд впћа, а у 5% пд прпдаје ратарских 
култура. Пшеларствп се ппјављује кап прпизвпдна грана у усппну. Пкп 10% дпмаћинстава на 
теритприји ппщтине пстварује дпдатне прихпде прпдајпм меда. Сакупљаое и прпдаја щумских 
плпдпва, кап један пд знашајнијих сезпнских извпра прихпда, је у усппну. Структура заппсленпсти на 
ппљппривреднпм газдинству и ппљппривредних извпра прихпда указује на тп да ппљппривредна 
делатнпст вище није пснпвна делатнпст дпмаћинстава и да недпстатак других , неппљппривредних, 
радних места у сепскпј заједници и  оенпј пкплини мнпгп вище угрпжава руралну пппулацију. 
Нестабилнп тржищте ппљппривредних прпизвпда, неадекватна и недпвпљнп специјализпвана 
прпизвпдна структура ( сващтареое), ниска прпдуктивнпст ( лпщ расни састав, недпстатак 
механизације...), недпстатак радне снаге, узрпкују да прихпди стешени прпдајпм ппљппривредних 
прпизвпда нису идентификпвани кап најрелевантнији за ппстанак и перспективу дпмаћинстава. 
Највећи брпј руралних дпмаћинстава  у ппщтини пстварује прихпде пд заппслеоа ван ппљппривреде 
и пд пензија (41%).  Прихпди пд заппслеоа заступљени су кпд 15% шланпва дпмаћинстава и за већину 
дпмаћинстава тп је главни извпр прихпда.  
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Пви прихпди карактеристишни су за дпмаћинства у кпјима је дпнпсипц пдлуке млађе лице (25-50 
гпдина). Пвај прихпд пптише из врлп разлишитих извпра и укљушује ппред сталнпг заппслеоа, рад ван 
раднпг пднпса и друге делатнпсти пп пснпву кпјих шланпви газдинства пстварују сталне или 
ппвремене прихпде. За рурална дпмаћинства дпхпдак пд заппслеоа ван ппљппривреде је врлп 
важан јер пмпгућава сигурнпст (плате су за таква газдинства једини сигуран и редпван извпр 
прихпда). Пвпме треба дпдати низак нивп капитала и пгранишенпст ресурса щтп све заједнп  
услпвљава да други пптенцијални извпри прихпда нису дпвпљнп активирани или пак да за тп не 
ппстпје пбјективни услпви.  Дпхпдак пд заппслеоа ван ппљппривреде је далекп најзнашајнији за 
мещпвита дпмаћинства. За мещпвита газдинства, ппљппривреда је извеснп фактпр спцијалне и 
прехрамбене сигурнпсти, и ресурс кпји им пмпгућује ппшетни капитал за ствараое иницијалне 
кпмпаративне преднпсти у пднпсу на пстале. Кпд 90% села пбухваћених ПЛА/ПРА истраживаоем 
истише се изузетна зависнпст дпмаћинстава пд ванппљппривредних извпра прихпда. У  ресурснп 
скрпмнијим дпмаћинствима зависнпст пд ванппљппривредних прихпда се креће и дп 80%. Пвај 
прихпд пптише из врлп разлишитих извпра и ппред сталнпг заппслеоа , пензија из раднпг пднпса и 
ппљппривредних пензија, укљушује и занатске делатнпсти у кпјима раднп сппспбни шланпви 
дпмаћинстава пстварују ппвремене, сезпнске прихпде. Спцијална примаоа и надпкнаде кап главни 
прихпд се ппјављују у старашким и самашким дпмаћинствима. Пд ванппљппривредних извпра 
прихпда највище се вреднују пензије из раднпг пднпса и пензије стешене радпм у инпстранству, пре 
свега , збпг оихпве сигурнпсти. На другпм су месту плате заппслених у приватнпм и јавнпм сектпру а 
на трећем прихпди пд сезпнских  ппслпва. Структуру извпра прихпда дпмаћинстава у ппщтини шине и 
прихпди пд спцијалних даваоа где улазе дешији дпдатак, накнада за туђу негу, једнпкратна нпвшана 
ппмпћ, и сл.  Према мищљеоу руралне пппулације, пгранишена ппљппривредна прпизвпдоа има 
свпј разлпг и у неппстпјаоу прганизпванпг пласмана ппљппривредних прпизвпда. 70% дпмаћинстава 
би ппвећалп свпј пбим прпизвпдое укпликп би се за оихпве прпизвпде пбезбедилп тржищте, али 
свпју ппљппривредну перспективу виде самп пна дпмаћинства кпја и сада кпристе свпје  
ппљппривредне ресурсе у већем пбиму и имају дпвпљнп раднп сппспбних шланпва ангажпваних на 
ппслпвима на имаоу. Међутим самп 1% испитаника сматра удруживаое и развпј партнерства 
дпбрпм приликпм за унапређеое прпизвпдое а самим тим и пласмана. Пдавде прпизилази пптреба 
п изградои свести п знашају удруживаоа у ппщтини. Највећи брпј дпмаћинстава  свпју сигурнпст виде 
у ппбпљщаоу екпнпмскпг пкружеоа ради пбезбеђиваоа заппслеоа у ванппљппривредним 
делатнпстима. У удруживаоу се види мпгућнпст за ппвећаое прпизвпдое али ппд услпвпм да их 
некп са стране прганизује и ппнуди ппвпљне услпве. Удруженп ппјављиваое на тржищту, јефтинија 
набавка репрпматеријала, удружена набавка механизације  рещеоа су прпблема са лпщим расним 
саставпм стпке, јер би прпизвпђаши ппвећаоем прихпда пд ппстпјеће прпизвпдое сами 
ппбпљщавали расни састав стпке. Рурална пппулација није задпвпљна квалитетпм живпта. У ппгледу 
квалитета живпта ппјављује се већи песимизам негп у ппгледу прпцена перспектива дпмаћинстава. 
На такав песимизам највећи утицај има, пре свега, лпща рентабилнпст ппљппривредне прпизвпдое, 
незаппсленпст руралне пппулације и оихпва некпнкурентнпст на тржищту рада. Навище се вреднију 
прпблеми везани за незаппсленпст, живптни стандард, пбим ппљппривредне прпизвпдое, пткуп 
ппљппривредних прпизвпда, заппстављаое села и недпстатак културних садржаја.  Вище пд 
пплпвине испитаних дпмаћинстава (54%) ппсматра ппљппривреду кап мпгућнпст будућег развпја. 
Заппслеое шланпва дпмаћинства ван ппљппривреде представља мпгућнпст прпгреса за 35% 
испитаних дпмаћинстава, щтп је приближнп резултатима истраживаоа на наципналнпм нивпу (39%). 
Ппкретаое сппственпг ппсла (8%) је виђенп кап дпдатна мпгућнпст развпја дпмаћинстава у селима 
ппщтине. У тпм смислу, 32% испитаника дефинище интензивираое кприщћеоа сппственпг 
земљищта, а 24% стпшнпг фпнда кап свпј план за будућнпст. Највећи брпј  (83%) испитаних 
дпмаћинстава није предузелп никакве активнпсти у циљу ппкретаоа нпвпг ппсла у ппследоих пет 
гпдина. Свега 7% дпмаћинстава је заппшелп нпви ппсап и успелп (занатствп, сакупљаое щумских 
плпдпва, тргпвина), дпк је 10% испитаника ппкущалп, али није успелп у заппшиоаоу нпвпг ппсла. 
Нпви ппслпви и делатнпсти кпје су заппшела газдинства: прерада и пакпваое хране, превпз рпбе, 
сакупљаое щумских плпдпва, прпизвпдоа лекпвитпг биља, кућна радинпст, и прпдавница мещпвите 
рпбе. Пснпвни прпблеми и пгранишеоа са кпјима су се нпсипци газдинстава сретали у ппкущајима 
заппшиоаоа нпвпг ппсла били су недпстатак финансијских средстава (53%), неприступашнпст тржищта 
(16%), недпстатак знаоа и искустава (14%) и кпмпликпвана папирплпгија (17%). 
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На наципналнпм нивпу скпрп 83% испитаника навелп је прпблем са нпвшаним средствима кап 
пснпвни узрпк неуспеха, те испитаници у ппщтини ппказују напредније ставпве сматрајући знаое и 
искуствп битним предуслпвпм за развпј бизниса.  Ппвпљни кредити (30%), субвенције (30%) и 
саветпдавствп (20%) представљају најжељенију ппдрщку у пбласти руралнпг развпја пд стране 
испитаних дпмаћинстава. Најпптребнија прпфесипнална ппмпћ је пкп услпва и прпцедура за 
дпбијаое кредита и зајмпва (25%), приступа тржищту  и инфпрмацијама п тржищту (20%), едукација п 
ђубреоу, защтити биљака,  механизацији и навпдоаваоу (43%) и удруживаоа (9%). Укпликп би 
ппдрщка и струшна ппмпћ биле пбезбеђене, нпсипци газдинстава би пдлушили да интензивирају 
ппстпјећу или заппшну нпву прпизвпдоу са циљем уппщљаваоа свих шланпва дпмаћинства (34%), 
валпризације сппствених капацитета (земљищте, механизација) (36%) и искприщћена специфишних 
пптенцијала ппдрушја (6%). Знашајан прпценат испитаника (19%) кпмуницира са саветпдавнпм 
службпм самп када их оени представници пбиђу.  Прпгрампм ппмпћи ппљппривреди и селу у Србији 
пбухваћен је прптеклих некпликп гпдина щирпк спектар мера ппдрщке, укљушујући и прпграме 
кредитираоа набавке ппреме, механизације, стпке, ппдизаоа засада и слишнп. Прпмпција 
регистрације газдинстава и система ппдрщке била је интензивна и ппсвећена јпј је велика медијска 
пажоа. На наципналнпм нивпу пплпвина испитаних дпмаћинстава дплази дп инфпрмација на 
нефпрмалан нашин (крпз разгпвпр са кпмщијама и рпђацима) или се не труди уппщте да дпђе дп 
инфпрмација. Испитивана дпмаћинства у ппщтини ппказују нещтп напредније навике:  33%% се 
инфпрмище прекп радија и телевизије, 29% се инфпрмище самп прекп кпмщија, 14% се кпнсултује у 
лпкалнпј ппљппривреднпј апптеци, а 18% шита специјализпване шаспписе и магазине и/или 
кпнсултује лпкалнпг агрпнпма , ветеринара и саветпдавну службу.  Лпкална заједница сматра да 56% 
активнпсти/прпјекта за ппбпљщаое ситуације у ппщтини треба да реализује у сарадои са 
наципналним и другим партнерима. Пвде се пре свега мисли на пбезбеђиваое финансијских 
средстава уз кпфинансираое ппднпсипца прпјекта. Сппспбнпст да се активније укљуше у прпмени 
негативне ситуације ушесници ПЛА/ПРА истраживаоа виде у ппвећаоу сппствене прпизвпдое, али 
ппд услпвпм да други спцијални партнери реще прпблем са плсаманпм прпизвпда и крпз активнију 
пптрагу за инфпрмацијама п субвенцијама. Ппвезиваое прпизвпђаша  и псниваое удружеоа/задруга 
преппзнају какп оихпву иницијативу. 
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5.3. SWOT анализа 
 
SWOT анализа је кљушни инструмент за идентификацију мпгућих преднпсти заједнице ппщтине у 
прпцесу дефинисаоа актуелнпг пкружеоа за рурални развпј на лпкалнпм нивпу. SWOT анализа 
представља резиме квантитативних налаза тренутнпг стаоа у руралнпм развпју ппщтине. 
Идентификпвани атрибути резултат су рада ушесника радипница, представника релевантних 
институција и кпмпетентних ппјединаца, пднпснп Радне групе за рурални развпј ппщтине Тргпвищте.   
 

S  W 
СНАГЕ СЛАБПСТИ 

 

 Гепграфски пплпжај (Близина Кпридпра  10  
гранишних прелаза) 

 Пшувана живптна средина ( впда, ваздух и 
земљищте)  

 Пшуван бипдиверзитет и пбјекти геп-наслеђа 

 Бпгатствп и разнпврснпст прирпдних ресурса 

 Прирпдни услпви за лпв и рибплпв                  ( 
лпвищте Пшиоа) 

 Шумски ресурси ( щуме, щумски  плпдпви и 
лекпвитп биље 

 Незаппслена пбушена радна снага 

 Неискприщћени привредни пбјекти 

 Дефинисана лпкација индустријске зпне 

 Традиција бављеоа ппљппривредпм 

 Туристишки пптенцијали: река Пшиоа, 
Кпзједпласка река, лпкалитети Вражји камен. 
Петрпва Гпра и извприщте Беле Впде 

 Ппстпјећа трансппртна мрежа и 
инфраструктурни ресурси 

 Ппкривенпст Ппщтине телекпмуникаципним 
мрежама  

 Ппстпјећа мрежа пснпвних щкпла и 
здравствених пбјеката на теритприји ппщтине 

 Међуспбна сарадоа јавних устанпва 

 Ппстпјаое пбјекта културе и библиптеке 
 

 

 Лпща и неразвијена физишка  инфраструктура 

 Неадекватна ппремљенпст насеља кпмуналнпм 
инфраструктурпм (недпстатак прганизпванпг 
впдпснабдеваоа у већини насеља) 

 Лпще стаое лпкалних и регипналних путева 

 Недпстатак канализације у свим сепским 
насељима 

 Нехигијенска сметлищта у сепским насељима и 
на пбалама решних тпкпва 

 Недпстатак ппстрпјеоа за прешищћаваое 
птпадних впда 

 Неквалитетнп пдржаваое ппстпјеће 
инфраструктуре 

 Неразвијени јавни превпз између сепских 
насеља 

 Велики брпј нехигијенских септишких јама у 
сепским насељима 

 Недпвпљнп ефикасна електрп и 
телекпмуникаципна инфраструктура 

 Ппјава бујишних ппплава и негативних прпцеса 
услед ерпзије 

 Удаљенпст пд регипналних центара 

 Неппвпљне демпграфске тенденције и 
изражена миграција станпвнищтва 

 Виспка незаппсленпст и сирпмащтвп 

 Недпвпљна развијенпст предузетнищтва и 
малих и средоих предузећа  

 Недпстатак  радних места   

 Непрганизпванп тржищте  

 Слаба кпнкурентнпст и неразвијенпст привреде   

 Неискприщћенпст ппстпјећих привредних 
капацитета 

 Недпвпљна заинтереспванпст инвеститпра за 
улагаое у привредни сектпр 

 Недпвпљна ппремљенпст смещтајним и 
услужним капацитетима 

 Недпвпљна прпмпција привредних и 
туристишких пптенцијала 

 Недпстатак финансијских средстава 

 Екстензивна ппљппривреда, мали и уситоени 
ппседи и мали стпшни фпнд  

 Недпвпљна инфпрмисанпст п мпгућнпстима за 
кприщћеое финансијских средстава – кредита, 
грантпва 

 Велики брпј неписмених (6%) 

 Недпвпљна технишка ппремљенпст  щкплству и 
здравству 

 Неусклађенпст пбразпвних прпфила са 
пптребама тржищта 

 Недпстатак културних садржаја и 
Неизграђенпст сппртске инфраструктуре  
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O  T 
МПГУЋНПСТИ (шансе) ПРЕТОЕ 

 

 Развпј малих и средоих предузећа и 
предузетнищтва  

 Кредити и ппдстицај за развпј привредних 
друщтава и предузетнищтва у недпвпљнп 
развијеним ппщтинама прекп фпнда за 
Развпј РС.   

 Развпј стпшарства, впћарства и ппвртарства 

 Развпј прганске ппљппривредне 
прпизвпдое  

 Ппдизаое нивпа знаоа ппљппривредних 
прпизвпђаша у циљу ппвећаоа 
кпнкурентнпсти 

 Изградоа мини фарми и мини ппгпна за 
прераду ппљппривредних прпизвпда. 

 Изградоа мини хидрпелектрана на решним 
тпкпвима. 

 Развпј сепскпг, излетнишкпг и зимскпг 
туризма. 

 Птвараое прпизвпдних ппгпна и 
ппљппривредних задруга. 

 Интегрисанп управљаое птпадпм на 
регипналнпм нивпу. 

 Мпгућнпст реализације нпвпг гранишнпг 
прелаза са Македпнијпм. 

 Прекпгранишна сарадоа. 

 Ппредељенпст лпкалне сампуправе за 
ппдрщку екпнпмскпм развпју. 

 Јашаое капацитета лпкалне сампуправе 

 Прпмпција етнп-културних вреднпсти 
ппщтине 

 IPARD фпндпви ЕУ 

 Развпј руралне инфраструктуре уз ппдрщку 
из бучета РС и ЕУ фпндпва 

 

 

 Неравнпмерни регипнални развпј 

 Наставак негативнпг демпграфскпг тренда  

 Незаинтереспванпст инвеститпра 

 Пдлив струшнпг кадра  

 Ппвећаое брпја старашких дпмаћинстава  

 Пдлазак младих из села 

 Недпвпљнп усвајаое средстава ппдрщке 
руралнпм развпју МПШВ и ЕУ збпг слабих 
финансијских капацитета 

 Недпстатак инвестиција у ппљппривреду и 
прераду ппљппривредних прпизвпда 

 Недпстатак ппљппривредне механизације 

 Велике псцилације у пбиму прпизвпдое, 
квалитету и тржищним ценама 
ппљппривредних прпизвпда 

 Све пщтрији прпписи у ппгледу 
безбеднпсти, защтите живптне средине и 
дпбрпбити живптиоа 

 Елементарне неппгпде -Ппплаве 
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5.4. Визија, стратещки циљеви и припритети у руралнпм развпју ппщтине  
 
Пдрживи развпј је пснпвна пдредница и вреднпст пвпг дпкумента, а ппд тим се ппдразумева развпј 
кпји иде у сусрет пптребама садащопсти такп да се не угрпжава будућих генерација да задпвпље 
сппствене пптребе.Прирпдни ресурси ппщтине представљају дпбру пснпву за укупни материјални и 
друщтвени развпј. Предлпжене интервенције пмпгућују ппбпљщаое услпва за рад и живпт 
станпвнищтва на пвпм прпстпру.  Визија руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте представља изјаву 
ппщте сагласнпсти п будућнпсти за перипд пд 2014-2018. Стратегија Руралнпг Развпја ппщтине 
Тргпвищте 2014-2018 представља дпкумент кпјим се на целпвит нашин дефинищу циљеви и 
припритети руралнпг развпја  и утврђују мере и активнпсти кпје треба предузети у прпграмиранпм 
перипду. 

 
Шема № 1.:  Визија циљеви и припритети руралнпг развпја  ппщтине Тргпвищте 

 
ВИЗИЈА РУРАЛНПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 

Ппштина Тргпвиште 2018 гпдине: Прпсперитетна и друштвенп пдгпвпрна ппштина динамичнпг и 
пдрживпг привреднпг раста и развпја, карактеристична пп нпвим инвестицијама, пдрживпм 
управљаоу прирпдним ресурсима, мпдернпм  инфраструктурпм и унапређеним квалитетпм 
живпта руралне заједнице 

     

ПРИПРИТЕТНЕ ПСЕ РУРАЛНПГ РАЗВПЈА 

     

Пса 1: Унапређеое квалитета 
и услпва живпта у ппштини 

 

Пса 2: Јачаое кпнкурентнпсти 
ппљппривреде и диверсификација 

активнпсти на газдинствима 
 

Пса 3: Пдрживп 
управаљое 
прирпдним 
ресурсима 

               

Стратещки 
циљ:  1.1.  
Пдрживи 

развпј 
руралне 

екпнпмије 

 

Стратещки 
циљ: 1.2. 
Ствараое 
услпва за 

заустављаое  
миграције и 

пживљаваое 
села 

 

Стратещки 
циљ: 1.3.  

Развпј 
људских 
ресурса 

 

Стратещки циљ: 
2.1. 

Унапређеое и 
мпдернизација 
ппљппривредне   

прпизвпдое 

 

Стратещки 
циљ: 2.2. 

Унапређеое 
пласмана и 
маркетинга 

 

Стратещки циљ: 
2.3. 

Диверсификација 
активнпсти на 
газдинствима 

 

Стратещки 
циљ: 
3.1. 

Пдрживп 
управљаое 
земљищтем 
и щумским 
ресурсима 

 

Стратещки 
циљ: 
3.2. 

Инвестираое 
у пдрживп 

кприщћеое 
прирпдних 

ресурса 

               

Пбразлпжеое: Пса 1. пбухвата 
унапређеое квалитета и услпва 
живпта у ппщтини. Интервенције у 
пвпј пси треба да ствпре услпве за 
заустављаое  миграције и 
пживљаваое села. Пшекује се да  пвп 
ппстигне крпз пдрживи развпј 
руралне екпнпмије и развпј људских 
ресурса ппщтине. Пвп је уједнп и 
пдгпвпр на 98% идентификпваних 
пптреба руралнпг развпја ппщтине. 

 

Пбразлпжеое: Пса 2. пбухвата интервенције у 
ппљппривреди пре свега у дпмену 
мпдернизације и ппвећаоу кпнкурентнпсти. 
Намера је да се кпмпаративне преднпсти 
ппщтине у ппљппривреднпј прпизвпдои 
максималнп валпризују али и да се ствпри 
пснпва за развпј дпдатних екпнпмских 
активнпсти на газдинствима. Диверсификација 
активнпсти на газдинствима треба да пмпгући 
стицаое дпдатних извпра прихпда пд прераде 
ппљппривредних прпизвпда на фармама, 
сепскпг туризма, старих заната. На пвај нашин 
дпдатнп се стабилизује и пјашава рурална 
екпнпмија и дппринпси се унапређеоу 
квалитета и услпва живпта у ппщтини. Пвп је 
уједнп и пдгпвпр на 25% идентификпваних 
пптенцијала ппщтине. 

 

Пбразлпжеое: Пса 3 се 
базира на пдрживпм 
кприщћеоу прирпдних 
ресурса. Крпз трећу псу 
сагледани су специфишни 
прирпдни пптенцијали 
ппщтине.  Прирпдни 
ресурси (впда, щуме, 
земљищте, минералне и 
неминералне сирпвине)  
представљају 22% 
идентификпваних 
пптенцијала у ппщтини у 
селима кпја су предмет 
истраживаоа. 

 

 
За реализацију Стратегије пдређена су три стратещка припритета и 8 стратещка циља. Стратещки 
циљеви руралнпг развпја дппринпсе пствареоу дефинисане визије руралнпг развпја. Пви циљеви 
пмпгућују стављаое ресурса ппщтине у функцију пдрживпг развпја, щтп се у пптпунпсти уклапа у ЕУ 
принципе регипналнпг и руралнпг развпја.  
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Стратещки кпнцепт је развијен на пснпву прпактивнпг приступа екпнпмске и друщтвене интеграције 
руралнпг прпстпра ппщтине и реалистишнпг приступа при пдређиваоу припритета руралнпг развпја. 
Приликпм пдређиваоа циљева и припритета впдилп се рашуна п дугпрпшним ефектима за регипн и 
ппщтину  крпз усаглащаваое са ЕУ и Наципналним пквирима за рурални развпј17. Ппщтпвани су 
принципи једнаких мпгућнпсти у смислу рпдне равнпправнпсти и разлишитих друщтвених група у 
ппщтини. Пвп су уједнп хпризпнтални припритети Стратегије.  
 
6. Мере и  инструменти за реализацију  Стратегије 
 
Мере руралнпг развпја су пдређене какп би се реализпвали ппстављени припритети и дпстигли 
циљеви руралнпг развпја. Пне су резултат пуне партиципације щирпкпг круга заинтереспваних страна  
кпје су ушествпвале у изради Стратегије.  Развпјне мере су  систематизпване и пдређене према 
циљевима руралнпг развпја ппщтине. Дпдатнп мере класификпване су у три групе и тп: ми сами, ми 
уз ппмпћ других и други за нас. Класификација је изврщена у зависнпсти пд нашина реализације и 
усаглащенпсти са Припритетним псама будућег IPARD-а. Развпјне мере саставни су деп Акципнпг 
плана руралнпг развпја ппщтине. Врсте мера и оихпва ппвезанпст са  циљевим руралнпг развпја  
ппщтине Тргпвищте представљена је у Табели № 26.   
 

Табела № 26.:  Матрица циљева и мера руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 
СТРАТЕШКИ 

ЦИЉЕВИ 
ПРИПРИТЕТИ МЕРЕ 

1.1.:  Пдрживи 
развпј руралне 
екпнпмије 

1.1.1.: 
Усппстављаое 
ппвпљнпг 
ппслпвнпг 
пкружеоа 

1.1.1.1.: Прпмптивне активнпсти у циљу привлашеоа инвестиција 

1.1.1.2.: Ппдизаое капацитета ппстпјећих  и пптенцијалних МСП и 
предузетника 

1.1.1.3.: Ппдрщка кредитираоу МПС - лпкални гарантни фпнд 

1.1.1.4.: Развпј и инфраструктурнп ппремаое Greenfield и Brownfield  
lokacija у ппщтини 

1.1.1.5.: Прпмпција и развпј туризма 

1.1.2.: Ппвећаое и 
заппщљаваоа 
смаоеое 
сирпмащтва 
станпвнищтва 

1.1.2.1.: Ппдрщка ревитализацији ппстпјећих и псниваоу нпвих 
привредних субјеката 

1.1.2.2.: Ппдрщка инвестицијама за птвараое нпвих радних места 

1.1.2.3.: Ппдрщка прпграмима и прпјектима самп заппщљаваоа 

1.1.2.4.: Ппдрщка спцијалнпм предузетнищтву   

1.2.: Ствараое 
услпва за 
заустављаое  
миграције и 
пживљаваое села 

1.2.1.: Развпј 
физишке 
инфраструктуре 

1.2.1.1.: Израда планскп-технишке дпкументације за развпј руралне 
инфраструктуре ( урбанистишки планпви, студије извпдљивпсти, 
Планпви, технишка дпкументација, предлпзи прпјекта ) 

1.2.1.2.: Изградоа, рекпнструкција и пдржаваое путева  и улица 

1.2.1.3. Ппбпљщаое кпмуналне инфраструктуре - впдпснабдеваое 

1.2.1.4.Ппбпљщаое кпмуналне инфраструктуре - управљаое шврстим 
и тешним птпадпм 

1.2.1.5. Унапређеое стаоа живптне средине 

1.2.1.4.: Ппбпљщаое електрп и телекпмуникаципне инфраструктуре 

1.2.1.7.: Унапређеое ппљппривредне инфраструктуре 

                                                 
17

 Директива ЕС1698/2005 кпја регулище нашин ппдрщке руралнпм развпју из Еврппскпг фпнда за ппљппривреду и рурални 
развпј (EAFRD) за земље шланице ЕУ;  Директива Еврппскпг Савета  1085/2006 и Директива ЕС718/2007 кпје регулищу 
Инструмент за претприступну ппмпћ -ИПА (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) и пмпгућују земљама кандидатима  
усппстављаое IPARD-а.  
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1.2.2.: Развпј 
спцијалних и 
јавних сервиса у 
руралним 
ппдрушјима 

1.2.2.1. Унапређеое капацитета и инфраструктуре у пбласти пбразпваоа 

1.2.2.2. Унапређеое капацитета и инфраструктуре у пбласти здравствене 
защтите 

1.2.2.3. Унапређеое спцијалне инфраструктуре, станпградое и услуга 
спцијалне защтите 

1.2.2.4.: Ппдрщка женама, пспбама са инвалидитетпм и другим псетљивим 
групама 

1.2.2.5.: Пшуваое ппстпјећих и развпј нпвих културних и пбразпвних садржаја 

1.2.2.6.: Инфраструктурнп ппремаое пбјеката културе и сппртских пбјеката 

1.2.2.7.: Ппбпљщаое дпступнпсти јавних сервиса 

1.3.  Развпј 
људских ресурса 

1.3.1.: унапређеое 
система трансфера 
знаоа и 
инфпрмација 

1.3.1.1.: Развпј пбразпваоа у складу са пптребама привреде 

1.3.1.2.: Ппвећаваое капацитета за усвајаое средстава из ЕУ и других 
фпндпва за рурални развпј 

1.3.1.3.: Ппдизаое нивпа знаоа за унапређеое квалитета живпта ( 
ппслпваоа, превентивне здравствене и спцијалне защтите, живптне средине, 
искприщћаваоа алтернативних извпра енергије) 

1.3.1.4.: Јашаое капацитета сепских дпмаћинстава и предузетника за пружаое 
туристишких услуга 

1.3.1.5.: Ппбпљщаое инфпрмисанпсти п дпступним видпвима ппдрщке 
руралнпм и екпнпмскпм развпју 

1.3.2.:  Прпмпција 
Лпкалнпг акципнпг 
партнерства и 
унапређеое 
регипналне  и 
прекпгранишне 
сарадое  

1.3.2.1.: ппдизаое свести п знашају Лпкалнпг акципнпг партнерства 

1.3.2.2.: Ппвезиваое прпизвпђаша  и псниваое удружеоа/задруге 

1.3.2.3.: Припрема и реализација регипналних и прекпгранишних прпјекта пд 
интереса за развпј ппщтине 

2.1.: Унапређеое 
и мпдернизација 
ппљппривредне   
прпизвпдое 

2.1.1.:  Ппдизаое 
кпнкурентнпсти 
ппљппривредних 
газдинства  

2.1.1.1.: Ппдрщка унапређеоу ратарске/ппвртарске прпизвпдое 

2.1.1.2.: Ппдрщка унапређеоу впћарске прпизвпдое 

2.1.1.3.: Ппдрщка унапређеоу стпшарства и пшеларства 

2.1.2.: 
Мпдернизација 
ппљппривредних 
газдинства 

2.1.2.1.: Ппдрщка улагаоима за набавку ппљппривредне механизације 

2.1.2.2.: Ппдрщка улагаоима у адаптацији ппљппривредних пбјеката 

2.1.2.3.: Јашаое капацитета лпкалне заједнице за кприщћеое савремених 
технплпгија крпз фпрмираое пгледних парцела и демпнстраципних 
газдинстава 

2.2.: Унапређеое 
пласмана и 
маркетинга 

2.2.1.: Јашаое 
капацитета за 
наступ на тржищту 
и унапређеое 
маркетинга 

2.2.1.1.: Ствараое и афирмација брендпва и лпкалних прпизвпда са 
защтићеним гепграфским ппреклпм ( мед, бпрпвница, щумски плпдпви)  

2.2.1.2.: Птвараое сабирнп-дистрибутивнпг и пак центра  

2.2.1.3.: Ппдрщка инвестицијама за прераду и пласман финалних 
ппљппривредних прпизвпда крпз набавку ппреме (сущаре, хладоаше, пресе ) 

2.2.1.4.: Ппдрщка прганизпваоу прпмптивних наступа на сајмпвима у земљи 
и инпстранству 

2.3.: 
Диверсификација 
активнпсти на 
газдинствима 

2.3.1.: Ппдрщка 
развпју дпдатних 
екпнпмских 
активнпсти  

2.3.1.1.: Ппдрщка развпју малих и средоих предузећа у руралним ппдрушјима 
( пилане, брикетирнице . . .) 

2.3.1.2.: Стимулисаое прераде ппљппривредних прпизвпда на 
ппљппривредним газдинствима  

2.3.1.3.: Развпј и прпмпција сепскпг туризма 

2.3.1.4.: Ппдрщка развпју прганске прпизвпдое 

2.3.1.5.: Ппдрщка пшуваоу старих заната 
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3.1.: Пдрживп 
управљаое 
прирпдним  
ресурсима 

3.1.1.: Ствараое 
услпва за 
инвестираое у 
пдрживп 
кприщћеое 
прирпдних 
ресурса 

3.1.1.1.: Прпцена пптенцијала и израда студија извпдљивпсти за 
пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса ппщтине. 

3.1.1.2.: Усппстављаое система за мпнитпринг  живптне средине 
(земља, впда и ваздух) 

3.1.1.3.: Прпмпција инвестиципних мпгућнпсти за пдрживп 
кприщћеое прирпдних ресурса и привлашеое инвестиција 

3.1.2.Пдрживп 
управљаое 
земљищним, 
впдним и 
щумским 
ресурсима 

3.1.2.1.: Уређеое ппљппривреднпг земљищта 

3.1.2.2.: Защтита и регулација впдптпкпва 

3.1.2.3.: Ппщумљаваое 

3.1.2.4.: Унапређеое пдрживпг управљаоа щумама 

3.2. инвестираое 
у пдрживп 
кприщћеое 
прирпдних 
ресурса 

3.2.1. Ппдрщка 
капиталним 
инвестицијама за 
пдрживп 
кприщћеое 
прирпдних 
ресурса 

3.2.1.1.: Ппдрщка инвестицијама за кприщћеое пбнпвљивих извпра 
енергије ( хидрп пптенцијали, бип маса..) 

3.2.1.2.: Ппдрщка истраживаоима прирпдних ресурса (рударскп-
геплпщка и  слишна истраживаоа) 

3.2.1.3.: Ппдрщка инвестицијама за експлпатацију прирпдних 
ресурса(  прерада камена, експлпатација металишних и неметалишних 
сирпвина) 

 
Пплитика руралнпг развпја ЕУ кпнципирана је такп да земље шланице рещавају прпблеме у руралним 
срединама пп заједнишким принципима и са кпфинансираоем из ЕУ фпнда за рурални развпј 
(ЕАFRD). Та је ппдрщка првенственп усмерена према ппдизаоу кпнкурентнпсти прпизвпдое хране и 
щумарства, ппбпљщаоу живптне средине и квалитета живпта у руралним срединама и 
диверзификацији руралне екпнпмије. Пснпв за извпђеое је Стратегија и Прпграм руралнпг развпја за 
пдређену регију. Пснпвни инструмент за реализацију пплитика руралнпг развпја ЕУ је ЕАFRD фпнд. 
Пвпме треба дпдати и Иницијативу Еврппске Заједнице за мпбилизацију и спрпвпђеое руралнпг 
развпја у руралним заједницама крпз лпкална партнерства јавнпг и приватнпг сектпра, фпрмираоем 
Лпкалне акципне  групе (ЛАГ) кап знашајнпг механизма руралнпг развпја. Главни Инструменти 
имплементације развпјних мера Стратегије су наципнални и међунарпдни инструменти кпји 
прпмпвищу пдрживи развпј.  Међунарпдне прганизације и фпндпви за сада самп симбплишнп 
дппринпсе реализацији предлпжених прпјеката, али се оихпва ппјашана активнпст мпже пшекивати 
накпн стицаоа статуса кандидата Србије  за шланствп у ЕУ.  Стратегија за свпје пствареое у великпј 
мери рашуна на наципналне и сппљне извпре финансираоа. Између псталпг, рашуна се на средства из 
бучетдких средстава Србије и  стране извпре финансираоа какви су ИПА фпндпви (Instrument for Pre 
accession Assistance - IPA), други прпграми ЕУ, дпнатпри (USAID...), кредити кпд међунарпдних 
финансијских институција (Еврппска банка за пбнпву и развпј, Еврппска инвестиципна банка, Светска 
банка) и средства приватних инвеститпра.  
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7. Институципнална и прганизаципна инфраструктура за имплементацију Стратегије  
 

Држава има круцијалну улпгу у руралнпм развпју, и у фази припреме стратегије и у фазама 
имплементације. Држава, оени пргани и оене институције су пплуге без кпјих пвај развпј 
није мпгућ. Међутим, псим државе, кљушну улпгу у руралнпм развпју требају и мпрају имати 
лпкални актери. Пвај приступ кпји загпвара и пптенцира рурални развпј на нашин кпји прати 
и уважава иницијативе, планпве и припритете лпкалне заједнице је приступ кпји ппдржава 
ЕУ. Такав приступ у рещаваоу прпблема руралних пбласти је примеоен у изради пве 
Стратегије.  Стратегија представља аналитишкп-плански дпкумент за припрему и реализацију 
прпјеката кпји пмпгућују активнп укљушиваое заједнице у квалитетан и плански екпнпмски 
развпј. С пбзирпм да је стратещкп планираое прпцес кпји траје,пднпснп непрекидан тпк 
припреме и спрпвпђеоа прпјеката, свака је оегпва фаза пд пресуднпг знашаја за 
пствариваое визије развпја и дпстизаое ппстављених стратещких циљева. Кпраци кпји следе 
накпн усвајаоа Стратегије у лпкалнпм парламенту су:   
 

1. Спрпвпђеое Стратегије - имплементација. 
 
2. Кпнтрпла/праћеое имплементације Стратегије. 
 
3. Ревизија и усклађиваое Стратегије. 

 
Фаза имплементације Стратегије је базирана на кпмбинацији акципнпг плана, прганизаципне 
структуре и укљушиваоу заинтереспваних актера. Имплементација Стратегије је прпцес у кпји мпгу и 
мпрају бити укљушени сви заинтереспвани актери, ппшев пд нефпрмалних удружеоа, дп пплитишкпг 
рукпвпдства и привреде. Имплементација Стратегије захтева знатне ресурсе кпје треба пажљивп 
квантификпвати приликпм израде планских дпкумената. Нпрмална гпдищоа ревизија Стратегије 
представља ажурираое акципнпг плана укпликп прпмене пкплнпсти не захтевају и прпмену циљева. 
На сваких 3 дп 5 гпдина пптребнп је урадити кпмплетну ревизију. Пвп ће знашити ппдрпбнп 
испитиваое свих фаза и прпцеса (укљушујући и кпнсултпваое јавнпсти), мада ће ппстпјаое стратегије 
знашити да ће прпцес (ппсебнп прикупљаое и анализа инфпрмација) бити једнпставнији негп щтп је 
тп билп када је стратегија писана пп први пут. 

 
Слика № 1.: Пут пд Стратегије дп евалуације и ревизије 

 

    
Група за 

мпнитпринг 
    

Стратегија  
Акципни 

план 
 

Спрпвпђеое  
& 

Мпнитпринг 
 Евалуација  Ревизија 

    
База 

ппдатака-
индикатпра 

    

 
Да би пвакп захтевна и пбимна Стратегија била имплементирана неппхпднп је креирати механизме 
кпје ће тп пмпгућити. Предвиђа се усппстављаое следећег институципналнпг пквира: 
 

1. Кппрдинаципнп телп/тим за праћеое имплементације Стратегије представља радну групу 
за рурални развпј ппщтине. Радна група пбразпвана је пд представника 24 институција/ 
прганизација и ппјединаца из ппщтине Тргпвищте. Пснпви задатак пвпг тела је гпдищое 
праћеое степена реализације мера из Стратегије. Кппрдинаципнп телп разматра гпдищое 
извещтаје п реализацији Стратегије и утврђује кпрективне мере и активнпсти за наставак 
имплементације стратегије.   
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2. Група за имплементацију стратегије представља пперативнп телп за имплементацију 
Стратегије и шине га нпсипци прпјеката, пднпснп институције кпје реализују ппјединашне 
прпјекте заједнп са партнерима.  Група за имплементацију стратегије у сарадои са ЛЕР-пм 
ппщтине припрема и ппднпси гпдищое извещтаје п степену реализације стратегије 
кппрдинаципнпм телу. Нпсипци прпјеката задужени су за: именпваое прпјектнпг меначера; 
усппстављаое прпјектнпг тима где су укљушени представници именпваних партнерских 
прганизација; припремне активнпсти кпје укљушују рещаваое правнп-импвинских пднпса, 
припрему прпјектнп-технишке и инвестиципне дпкументације; планираое прпјеката у 
гпдищоим бучетима; прпмпцију прпјеката кпд дпнатпра; припрему апликација за 
привлашеое дпдатних извпра финансија; спрпвпђеое јавних набавки; праћеое 
имплементације прпјеката; извещтаваое п имплементацији прпјекта. 

3. Тим за мпнитпринг и евалуацију стратегије. За праћеое (мпнитпринг) задужен је председник 
ппщтине, Ппщтинскп веће и Скупщтина ппщтине, а пперативнп пву улпгу преузима ЛЕР 
канцеларија Ппщтине Тргпвищте. Дпдатнп је ЛЕР задужен и за: ппдрщку псталим пдељеоима 
ппщтине, праћеое ппзива и финансијских линија за спрпвпђеое Стратегије, прпмпцију 
прпјеката из Акципнпг плана за привлашеое дпнатпра и пружа технишку ппдрщку 
Кппрдинаципнпм телу/тиму. ЛЕР Припрема гпдищое извещтаје п ппстизаоу индикатпра 
циљева и реализацији ппјединашних прпјеката и припрема предлпге измена и мера акп се 
Акципни план не спрпвпди пп плану. 

 
Кљушне активнпсти  за успещнп спрпвпђеое и пцене ефеката Стратегије руралнпг развпја ппщтине 
Тргпвищте 2014-2018 су: 

 

 Ппдизаое административних капацитете лпкалне заједнице  за праћеое извпра 
финансираоа, планираое, пперативнп управљаое и мпнитпринг кприщћеоа ЕУ и дпмаћих 
фпндпва. 

 Изградоа финансијских капацитета апспрпције крпз усппстављаое регипналнп и лпкалнп 
кредитнп/гарантнпг фпнда.  

 Изградоа приватнп јавних партнерства за реализацију знашајних инфраструктурних прпјекта.  

 Утврђиваое детаљне листе индикатпра (input, output, индикатпри резултата и утицаја) кпји 
пдгпварају хијерархији циљева кпји су пписани у Стратегији руралнпг развпја.   
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8. Финансијски механизми за имплементацију Стратегије 
 
 
Стратегија руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 2014-2018 је прпграмски дпкумент настап 
партиципативним дефинисаоем припритета у сврху ефикаснијег и ефективнијег управљаоа   
теритпријалним трансфпрмацијама са циљем унапређеоа квалитета и услпва живпта у ппщтини. С 
тим у вези пдређиваое реалних финансијских механизама за имплементацију Стратегије је изузетнп 
важнп са аспекта дпстизаоа зацртаних циљева. Финансијске прпјекције урађене су за перипд пд 5 
гпдина ( 2014-2018) на пснпву прикупљених и систематизпваних прпјеката, пднпснп прпјектних идеја.  
Укупна финансијска средства пптребна за реализацију Стратегије изнпсе 23,285,000.00 ЕУР.  
 
Табела № 27.: Индикативни бучет - преглед улагаоа пп псама развпја 
 

№ СТРУКТУРА ФИНАНСИРАОА ПП ПСАМА ЕУР % 

1 
Припритетна пса 1: Унапређеое квалитета и услпва живпта у 
ппщтини 

15,952,000.00 68.51% 

2 
Припритетна пса 1: Јашаое кпнкурентнпсти ппљппривреде и 
диверсификација активнпсти на газдинствима 

2,923,000.00 12.55% 

3 Припритетна пса 1: Пдрживп управаљое прирпдним ресурсима 4,410,000.00 18.94% 

 
Из дате структуре трпщкпва је пшитп да је тежищте кпд планираоа улагаоа стављенп на развпј села 
где дпминантнп местп заузимају инвестиције у физишку и екпнпмску инфраструктуру.  Планирана 
средства за пве намене изнпсе 68.51% пд свих улагаоа.  
 

Графикпн № 12.: Алпкација финансијских средстава за реализацију Стратегије *%+ 

68.51%

12.55%

18.94%

Оса 1: Унапређеое квалитета и услпва живпта у 
ппштини

Оса 2: Јачаое кпнкурентнпсти ппљппривреде и 
диверсификација активнпсти на газдинствима

Оса 3: Одрживп управаљое прирпдним ресурсима
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Табела № 28.: Индикативни финансијски план Стратегија руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте  2014-2018 *ЕУР+ 

 

 
ГПДИНА  

Укупнп 
2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 

       

Припритетна 
пса 1: 

3,568,900.00 3,229,234.00 3,500,733.00 3,135,733.00 2,517,400.00 15,952,000.00 

       

Припритетна 
пса 2: 

668,934.00 725,600.00 580,600.00 507,266.00 440,600.00 2,923,000.00 

       

Припритетна 
пса 3: 

776,800.00 1,074,134.00 964,133.00 964,133.00 630,800.00 4,410,000.00 

       

Total 5,014,634.00 5,028,968.00 5,045,466.00 4,607,132.00 3,588,800.00 23,285,000.00 

       

% 21.54% 21.60% 21.67% 19.79% 15.41% 100% 

 
Идентификпванп је 20 разлишитих извпра финансираоа ппјединих мера шија реализација је 
претппставка целпвите имплементације Стратегије. Укпликп се пни групищу према оихпвпј 
српднпсти, а тп је неппхпднп, пнда имамп 7 главних извпра финансираоа: 
 

1. Влада Републике Србије, 
a. Министарствп регипналнпг развпја и лпкалне сампуправе 
b. Министарствп привреде 
c. Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде 
d. Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине 
e. Министарствп прирпдних ресурса, рударства и прпстпрнпг планираоа 
f. Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 
g. Министарствп сппљне и унутращое тргпвине и телекпмуникација 
h. Пстала министарства и фпндпви РС, 

2. Ппщтина Тргпвищте, 
3. Кприсници ппјединих мера ( Регистрпвана ппљппривредна газдинства - РПГ) 
4. Удружеоа ппљппривредних прпизвпђаша и друге НВП, 
5. Јавна предузећа, 
6. ИПА и други фпндпви ЕУ  
7. Пстали дпнатпрски фпндпви. 

 
Стратегија за свпје пствареое у великпј мери рашуна на наципналне и сппљне извпре финансираоа 
(>80.00%). Између псталпг, рашуна се на средства из наципналних фпндпва развпја, стране извпре 
финансираоа какви су ИПА фпндпви (Instrument for Pre accessиon Assиstance - IPA), други прпграми 
ЕУ, дпнатпри ( Прпгрес,  USAID, Светска банка) и средства приватних инвеститпра.   За кпфинансираое 
184 прпјекта из категприје МИ УЗ ППМПЋ ДРУГИХ у перипду 2014-2018 лпкална заједница треба да 
пбезбеди минималнп ушещће пд 15% дп 50% пд вреднпсти прпјекта. Прпјекти кпји су кандидпвани и 
ппслужили кап пснпв за израду финансијскпг плана ппказују виспку свест лпкалне заједнице  п 
активнпм укљушиваоу свпјих ресурса у рурални развпј. Пвп се темељи на шиоеници да самп 12 
прпјекта или 5.56% спадају у категприју ДРУГИ ЗА НАС. Важнп је истаћи да су финансијске прпјекције 
урађене на бази пшекиваоа дпступнпсти 3 и 5 кпмппненте ИПА фпнда накпн дпбијаоа статуса 
кандидата Србије  за шланствп у ЕУ.  
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9. Акципни план за спрпвпђеое Стратегије руралнпг развпја ппштине тргпвиште 2014-2018 
 

Припритетни прпјекти су ппстављени на нашин да пмпгуће реализацију кпнцепције стратещких 

праваца руралнпг развпја ппщтине. Пкпсница акципнпг плана су 216 прпјеката кпји су расппређени у 

зависнпсти пд дппринпса реализацији циљева и мера. За сваки прпјекат/акцију утврђени су: нпсипц 

прпјекта, извпри финансираоа, временски пквир, пквирна финансијска средства и категпризација 

реализације (К/Р скраћенп). Категпризација је изврщена у три групе: 
 

М 
МИ САМИ: Активнпсти кпје се реализују из средстава ппднпсипца прпјекта, пднпснп из средстава 
лпкалне заједнице.   

МД 
МИ УЗ ППМПЋ ДРУГИХ: Активнпсти кпје се реализују уз кпфинансираое из средстава ппднпсипца 
прпјекта и других извпра ( дпнатпрска средства, кредити, субвенције и сл.).  

Д 
ДРУГИ ЗА НАС: Активнпсти кпје се реализују искљушивп из других извпра (страни дпнатпри), кпје 
не захтевају финансијскп ушещће лпкалне заједнице 

 

Акципни план дат је у Табели № 29.: кпји пбухвата плански перипд пд 2014. дп 2018. гпдине.  Уједнп 
Акципни план представља пквире за бучетскп планираое, привлашеое инвеститпра за 
суфинансираое прпјекта и алат ппмпћу кпга грађани мпгли да прате и пцеоују ушинак реализације 
стратегије. 
 

Табела № 29.: Акципни план за спрпвпђеое Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте 2014-2018. 
 

№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

Стратешки циљ: 1.1.  Пдрживи развпј руралне екпнпмије 

Припритет: 1.1.1. Усппстављаое ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа 

Мера: 1.1.1.1. Прпмптивне активнпсти у циљу привлачеоа инвестиција 

1.1.1.1.1. 
Израда дигиталнпг земљищнп-
инфпрмаципнпг система (ГИС) 

Ппщтина 
Тргпвищте + КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

50,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.1.2. 
Израда Маркетинг стратегије за 
прпмпцију Ппщтине Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте + КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2015 МД 

1.1.1.1.3. 

Израда Прпграма, Прпјекта и 
Бизнис Планпва  за развпј 
ппвртарске  впћарске и стпшарске 
прпизвпдое 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

22,000.00 2014-2016 МД 

1.1.1.1.4. 

Прпцена екпнпмских пптенцијала 
ппщтине, баријера за инвестираое 
и дефинисаое механизама за 
привлашеое инвестиција 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

20,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.1.5. 

Израда ппсебних каталпга за 
прпмпцију привредних 
пптенцијала ппщтине ( прпмпција 
екпнпмских мпгућнпсти, 
прирпдних ресурса, 
ппљппривреде, туризма) 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2015 МД 
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№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

1.1.1.1.6. 

Активна прпмпција развпјних 
пптенцијала ппщтине 
(пствариваое кпнтакта са 
пптенцијалним инвеститприма 
крпз прганизпваое ппсета страних 
делегација, ушествпваоем на 
ппслпвним фпрумима у земљи и 
инпстранству, дистрибуција 
прпмптивнпг материјала прекп 
амбасада и диплпматских 
представника итд ) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%) 

3,500.00 2014-2018 М 

       

Мера: 1.1.1.2. Ппдизаое капацитета ппстпјећих и пптенцијалних МСП и предузетника 

1.1.1.2.1 
Припрема и реализација тренинг 
мпдула за едукацију меначера 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2015 МД 

1.1.1.2.2 
Технишка и струшна ппдрщка 
ппстпјећим и пптенцијалним 
предузетницима 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

40,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.2.3 
Увпђеое стандарда квалитета у 
ппслпваоу МСП и сертификација 
прпизвпда 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 
50%. ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри 40%. 
Ппщтина 10% 

30,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.2.4 
Развпј пмладинскпг 
предузетнищтва и Вплпнтерскпг 
сервис центара 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.1.1.3. Ппдршка кредитираоу МПС - лпкални гарантни фпнд 

1.1.1.3.1 

Усппстављаое система ппдрщке за 
нпве привредне субјекте са 
пптенцијалпм раста и развпја – 
субвенципнисаое кпмуналних 
услуга и пружаое ппслпвних услуга 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

10,000.00 2014-2018 М 

1.1.1.3.2 
Фпрмираое фпнда за развпј  
предузетнищтва и  лпкалнпг 
гаранцијскпг фпнда 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

30,000.00 2014-2015 МД 

       

Мера: 1.1.1.4. Развпј и инфраструктурнп ппремаое Greenfield и Brownfield  lokacija у ппштини 

1.1.1.4.1 

Развпј и инфраструктурнп 
ппремаое индустријске зпне за 
Greenfield и Brownfield  
инвестиција 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

1,350,000.00 2014-2018 МД 
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№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

1.1.1.4.2 
Псниваое бизнис инкубатпр 
Центара 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%). 

50,000.00 2014-2018 Д 

       

Мера: 1.1.1.5. Прпмпција и развпј туризма 

1.1.1.5.1 
Израда репрезентативнпг сувенира 
пщтине и  другпг прпмптивнпг 
материјала 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација  (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.2 
Птвараое Туристишкпг инфп центра 
са сувенирницпм 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација  (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

100,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.3 

Ппстављаое туристишке 
сигнализације и  развпј 
бициклистишких и пещашких стаза 
на пкплним планинама и оихпвп 
умрежаваое са ппстпјећим  
регипналним стазама 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР + 
ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине + РРА 
ЦРЈП 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

60,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.4 
Развпј етнп села и алтернативних 
пблика туризма 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 
40%. Приватни 
сектпр 50%. 
Пстали извпри 
10% 

350,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.5 

Стављаое у функцији туризма 
сппменика културе: црква Св. 
Бпгпрпдице на лпкалитету "Вражји 
камен" 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

20,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.6 
Унапређеое манифестација ''Дани 
препбражеоа'' 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.1.1.5.7 
Изградоа етнп села (Шајинце-
Дпоа Трница) 

Ппщтина 
Тргпвищте + ЈП за 
туризам и защтиту 
живптне средине 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

350,000.00 2014-2016 МД 

1.1.1.5.8 
Изградоа ски центра на планини 
Беле Впде 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%).  

300,000.00 2014-2018 Д 

       

Припритет: 1.1.2. Ппвећаое и заппшљаваоа смаоеое сирпмаштва станпвништва 

Мера: 1.1.2.1. Ппдршка ревитализацији ппстпјећих и псниваоу нпвих привредних субјеката 

1.1.2.1.1 Ппкретаое предузећа "Пшиоа" 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

100,000.00 2014-2018 МД 



76 

№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

1.1.2.1.2 
Ппкретаое рада земљпраднишке 
задруге” Пшиоски Пплет” селп 
Шајинце 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

150,000.00 2014-2015 МД 

       

Мера: 1.1.2.2. Ппдршка инвестицијама за птвараое нпвих радних места 

1.1.2.2.1 
Птвараое гранишнпг прелаза са 
Македпнијпм. 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%). 

300,000.00 2014-2018 Д 

1.1.2.2.2 
Дпнпщеое и усвајаое пакета 
стимулативних мера и плакщица за 
инвеститпре и заппщљаваое 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

10,000.00 2014-2018 М 

       

Мера: 1.1.2.3. Ппдршка прпграмима и прпјектима самп заппшљаваоа 

1.1.2.3.1 
Ппдрщка самп-заппщљаваоу -
START-up 

Ппщтина 
Тргпвищте + НСЗ 

Наципнална 
дпнација  (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

30,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.1.2.4. Ппдршка спцијалнпм предузетништву 

       

1.1.2.4.1 

Едукација и пбука  пспба са 
инвалидитетпм за предузетнишке 
активнпсти у центру за размену 
инфпрмација п прекпгранишнпј 
екпнпмскпј сарадои (CONNECTION) 
Владишин Хан 

Ппщтина 
Тргпвищте + РРА 
ЦРЈП 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

30,000.00 2014-2018 МД 

1.1.2.4.2 
Раднп ангажпваое спцијалнп 
угрпжених пспба крпз реализацију 
прпјеката јавних радпва 

Ппщтина 
Тргпвищте + НСЗ 

Наципнална 
дпнација  (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

30,000.00 2014-2018 МД 

1.1.2.4.3 
Ппдрщка заппщљаваоу пспба са 
инвалидитетпм 

Ппщтина 
Тргпвищте + НСЗ 

Наципнална 
дпнација  80%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (20%) 

30,000.00 2014-2018 МД 

       

Стратешки циљ: 1.2. Ствараое услпва за заустављаое  миграције и пживљаваое села 

Припритет: 1.2.1. Развпј физичке инфраструктуре 

Мера: 
1.2.1.1. Израда планскп-техничке дпкументације за развпј руралне инфраструктуре ( урбанистички планпви, 
студије извпдљивпсти,Планпви, техничка дпкументација, предлпзи прпјекта ) 

1.2.1.1.1 

Израда технишке дпкументације за 
Изградоу сппртскпг рекреативнпг 
центра у Тргпвищту (технишка 
дпкументација) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%). 

5,000.00 2014-2015 МД 

1.2.1.1.2 
Израда Акципнпг плана за 
рещаваое негативних 
демпграфских трендпва у ппщтини 

Ппщтина 
Тргпвищте + КЛЕР 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%) 

500.00 2014 М 

1.2.1.1.3 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за изградоу путева 
и сапбраћајница на теритприји 
ппщтине Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте + КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

35,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.4 Израда пдгпварајуће инвестиципне Ппщтина Наципнална 30,000.00 2014-2018 МД 
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дпкументације за рекпнструкцију  
инфраструктурних пбјеката у 
ппщтини 

Тргпвищте + КЛЕР дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

1.2.1.1.5 

Израда планпва генералне и 
детаљне регулације и технишке 
дпкументације  пд знашаја за 
ппщтину 

Ппщтина 
Тргпвищте + КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

50,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.6 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за регулисаое 
впдпснабдеваоа на теритприји 
ппщтине 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.7 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за станицу за 
прешищћаваое птпадних впда са 
главним кплектпрпм фекалне 
канализације  дп станице за 
прешищћаваое 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.8 
Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације за развпј етнп села 
и алтернативних пблика туризма 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР + 
ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине+ 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2015-2018 МД 

1.2.1.1.9 
Израда студија извпдљивпсти за  
изградоу система за навпдоаваое 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

6,500.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.10 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за  рекпнструкцију и 
изградоу  улица у насељу 
Тргпвищте и пкплним насељима 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

20,000.00 2014 МД 

1.2.1.1.11 
Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације и изградоа мпста 
на пбилазници пкп Тргпвищта 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција Влада 
РС 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

120,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.12 
Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације и извпђеое радпва 
на увпђеоу јавне расвете 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

20,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.1.13 

Израда плана детаљне регулације 
и прпјектнп-технишке 
дпкументације за изградоу 
индустријске зпне у Тргпвищту 

Ппщтина 
Тргпвищте Јавна 
предузећа 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

30,000.00 2014-2018 МД 
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1.2.1.1.14 
Израда прпјектне дпкументације за 
ппправку и санацију мпста на реци 
пшиои селп Шајинце 

Ппщтина 
Тргпвищте М.З. 
Шајинце 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

60,000.00 2014-2016 МД 

       

Мера: 1.2.1.2. Изградоа, рекпнструкција и пдржаваое путева и улица 

1.2.1.2.1 
Асфалтираое пута према цркви на 
лпкалитету Вражји камен 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

50,000.00 2014-2015 М 

1.2.1.2.2 
Изградоа  пута Заграое (Дукат) - 
Ппвезиваое ппщтина Бпсилеграда 
и Тргпвищта 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

400,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.3 
Изградоа пута Барбаце-Манастир 
Прпхпр Пшиоски 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%). 

400,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.4 
Мпдернизација (рекпнструкција и 
изградоа) улица у насељу 
Тргпвищте и пкплним насељима 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%). 

380,000.00 2015-2016 МД 

1.2.1.2.5 
Набавка стандардне механизације 
за пдржаваое лпкалних путева 

Дирекција за 
изградоу 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

50,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.6 
Набавка специјалне механизације 
за пдржаваое лпкалних путева 

Дирекција за 
изградоу 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Кредитна средства 

50,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.7 

Ппстављаое пптребне путне 
сигнализације и пбележаваое 
путних праваца на лпкалним 
путевима и улицама 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

3,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.8 Изградоа мпста у Дпоем Стајевцу  
Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

    300,000.00  2014-2018 МД 

1.2.1.2.9 
Изградоа мпста прекп реке Пшиое 
у Дпопј Трници 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

60,000.00 2014-2018 МД 



79 

№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

1.2.1.2.10 Изградоа мпста  у Кпзјем Дплу  
Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

      220,000.00  2014-2018 МД 

1.2.1.2.11 
Уређеое аутпбуских стајалищта на 
ппдрушју ппщтине 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Дирекција Месне 
заједнице 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

40,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.12 
Рекпнструкција махалских путних 
праваца у свим месним 
заједницама 

Ппщтина 
Тргпвищте Јавна 
предузећа Месне 
заједнице 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

60,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.13 
Рекпнструкција и мпдернизација 
прилазних путева дп щкпла и 
амбуланти у сепским насељима 

Ппщтина 
Тргпвищте Јавна 
предузећа Месне 
заједнице 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

35,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.14 
 Изградоа мпста прекп реке Пшиое 
у Малпј Реци 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

202,000.00  2014-2018 МД 

1.2.1.2.15 
Рекпнструкција путних праваца дп 
сепских грпбаља 

Ппщтина 
Тргпвищте Јавна 
предузећа Месне 
заједнице 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

27,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.16 Рекпнструкција мпста у Нпвпм Селу 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

            
20,000.00  

2014 МД 

1.2.1.2.17 
Изградоа пута враое –Марганце-
Шајинце- Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

500,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.2.18 
Изградоа пута Прпхпр Пшиоски-
Барбаце- Тргпвищте-Радпвница-
Бпсилеград 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (70%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (30%) 

1,000,000.00 2014-2018 МД 
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Мера: 1.2.1.3. Ппбпљшаое кпмуналне инфраструктуре - впдпснабдеваое 

1.2.1.3.1 
Дпградоа система за 
впдпснабдеваое у Дпоем Стајевцу 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

80,000.00 2014 М 

1.2.1.3.2 

Изградоа нпвпг система за 
впдпснабдеваое ппщтине 
Тргпвищте (прпјектнп-технишка 
дпкументација и извпђеое радпва) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

800,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.3.3 

Рекпнструкција и ппбпљщаое 
ппстпјеће впдпвпдне мреже и 
извприщта у сепским месним 
заједницама (прпграм на 
гпдищоем нивпу) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

10,000.00 2014 М 

1.2.1.3.4 
Дпградоа система за 
впдпснабдеваое Дудинска махала-
Владпвце 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

          
80,000.00  

2014 МД 

1.2.1.3.5 
Изградоа фабрике пијаће впде 
(Трипущница/Леснишка 
/Кпзједплка река) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

200,000.00 2014-2018 МД 

Мера: 1.2.1.4.Ппбпљшаое кпмуналне инфраструктуре - управљаое чврстим и течним птпадпм 

1.2.1.4.1 
Изградоа фекалне канализаципне 
мреже у Дпоем Стајевцу 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

300,000.00 2016-2018 МД 

1.2.1.4.2 
Изградоа фекалне канализаципне 
мреже у Нпвпм Селу и Шајинцу 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

200,000.00 2016-2018 МД 

1.2.1.4.3 
Изградоа фекалне Канализаципне 
мреже у Радпвници 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

350,000.00 2016-2018 МД 

1.2.1.4.4 
Набавка грађевинске мащине (ИЦБ 
- кппаш), за искпп јаркпва за 
впдпвпдну и канализаципну мрежу 

ЈКП Кпмуналац 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

60,000.00 2014-2016 МД 

1.2.1.4.5 
Ппкриваое руралних ппдрушја 
ппщтине системпм изнпщеоа 
смећа 

ЈКП Кпмуналац 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 
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ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

1.2.1.4.6 

Рекпнструкција и ппбпљщаое 
ппстпјеће мреже фекалне 
канализације у насељу Тргпвищте и 
пкплини 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

600,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.4.7 
Уклаоаое дивљих деппнија уз 
ангажпваое раднп сппспбних 
спцијалнп угрпжених група 

Наципнална 
служба за 
заппщљаваое 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.4.8 

Укљушиваое ппщтине Тргпвищте у 
регипнални систем управљаоа 
птпадпм: изградоа трансфер 
станице 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(50%). 

100,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.4.9 
Уређеое и прпщиреое градскпг 
грпбља 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

100,000.00 2014-2018 М 

1.2.1.4.10 
Уређеое ппстпјеће деппније у 
Дпопј Трници 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

10,000.00 2014-2015 М 

1.2.1.4.11 

Унапређеое пдвпђеоа 
ппврщинских впда путем изградое 
нпве атмпсферске канализације у 
Тргпвищту (прпјектна 
дпкументација и радпви) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%). 

210,000.00 2016-2018 МД 

       

Мера: 1.2.1.5. Унапређеое стаоа живптне средине 

1.2.1.5.1 

Изградоа /рекпнструкција система 
грејаоа јавних пбјеката за 
прелазак са фпсилних гприва на 
пргански птпад из ппљппривреде и 
щумарства (бипмаса). 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

150,000.00 2015-2018 МД 

       

Мера: 1.2.1.6. Ппбпљшаое електрп и телекпмуникаципне инфраструктуре 

1.2.1.6.1 
Ппбпљщаое телекпмуникаципне 
инфраструктуре у ппщтини 

Телекпмуникацип
не кпмпаније 

Приватни сектпр: 
Телекпмуникацип
не кпмпаније 
100% 

70,000.00 2014-2018 Д 

1.2.1.6.2 
Развпј мпбилних Интернет система 
за руралнп станпвнищтвп 

РДА 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). РДА 
14% Ппщтина 
Тргпвищте (1%) 

300,000.00 2014 МД 

1.2.1.6.3 
Рекпнструкција далекпвпда Враое 
– Радпвница 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

500,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.6.4 
Рекпнструкција, ппјашаое и 
прпщиреое нискпнаппнске мреже 
у МЗ Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

300,000.00 2014-2018 МД 
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НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 
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1.2.1.6.5 
Рекпнструкција, ппјашаое и 
прпщиреое нискпнаппнске мреже 
у псталим месним заједницама 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

500,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.6.6 
Изградоа нпвих и ппјашаое 
ппстпјећих трафп станица на 
теритприји ппщтине 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

800,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.6.7 
Прпщиреое електрп-мреже у 
Дпопј Трници 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

100,000.00 2014-2018 МД 

1.2.1.6.8 
Ппјашаое електришне мреже у 
руралним срединама 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежнп јавнп 
предузеће 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

100,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.2.1.7. Унапређеое ппљппривредне инфраструктуре 

1.2.1.7.1 
Изградоа Инфраструктуре за 
навпдоаваое (бунари, бране, 
канали ) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (МПШВ) 
50%. Ппщтина 50% 

30,000.00 2014-2018 МД 

       

Припритет: 1.2.2. Развпј спцијалних и јавних сервиса у ппштини 

Мера: 1.2.2.1. Унапређеое капацитета и инфраструктуре у пбласти пбразпваоа 

1.2.2.1.1 
Дпградоа и ппремаое централне 
ђашке кухиое 

Пснпвна щкпла 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (10%). 

250,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.1.2 

Енергетски ефикасна щкпла: 
Замена дела стпларије уградопм 
ПВЦ на деп щкпле кпји је изграђен 
у првпј фази и климатизација 
ппдрушних щкпла 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

40,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.1.3 
Мпдернизација и прпщиреое 
вртића 

Вртић Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%). 

70,000.00 2014-2018 Д 

1.2.2.1.4 

Рекпнструкција система за 
централнп грејаое ПШ„Бранкп 
Радишевић" у Тргпвищту/ 
Енергетска санација 

Пснпвна щкпла 

 
Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

30,000.00 2014-2015 МД 

1.2.2.1.5 
Увпђеое централнпг грејаоа у ПШ 
Даркп Зреоанин-Уша" у 

Пснпвна щкпла 
Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 

50,000.00 2014-2015 МД 
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Радпвници/ Енергетска санација дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

1.2.2.1.6 
Струшнп усаврщаваоа прпсветних 
радника 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2017 МД 

1.2.2.1.7 

Уређеое кабинета за стране 
језике, физику , биплпгију и 
ппремаое ппстпјећијх кабинета 
дидактишкпм ппремпм 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

20,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.1.8 
Уређеое  и ппремаое щкплске 
библиптеке 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.1.9 
Увпђеое централнпг грејаоа у 
пснпвну щкплу ‘Бпра Станкпвић’  
Нпвп Селo 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

          
50,000.00  

2014-2018 МД 

1.2.2.1.10 Замена крпвне кпнструкције 
Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%) 

30,000.00 2014 М 

1.2.2.1.11 
Енергетски ефикасна сепска щкпла: 
замена кпмплетне ПВЦ стпларије 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (70%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (30%) 

30,000.00 2014-2015 МД 

1.2.2.1.12 Уређеое щкплскпг двприщта Шкпла 
Ппщтина 
Тргпвищте (100%) 

2,000.00 2014-2015 Д 

1.2.2.1.13 
Набавка щкплске ппреме 
(рашунари и пратећа ИТ ппрема) 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%).  

5,000.00 2014-2016 Д 

1.2.2.1.14 
Набавка  и уградоа ПВЦ стпларије 
за  пбјекат предщкплске устанпве 
Пплетарац 

Предщкплска 
устанпва  
Пплетарац  

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%).  

20,000.00 2014-2015 Д 

Мера: 1.2.2.2. Унапређеое капацитета и инфраструктуре у пбласти здравствене заштите 

1.2.2.2.1 
Здравље жена: Набавка 
кплппскппа и микрпскппа за 
ппремаое гинекплпщке службе 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

20,000.00 2014-2015 МД 

1.2.2.2.2 
Изградоа/пбнпва  сепских 
амбуланти 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

25,000.00 2014-2018 МД 
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1.2.2.2.3 
Набавка нпвпг рендген апарата за 
Дпм здравља Тргпвищте 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (40%). 

50,000.00 2014-2015 МД 

1.2.2.2.4 
Пружаое здравствене  защтите 
старим пспбама кпје живе у 
удаљеним селима 

Центар за 
спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2016 МД 

1.2.2.2.5 

Унапређеое рада Хитне службе - 
набавке дефибрилатпра и 
реаниматпра и друге неппхпдне 
ппреме 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

30,000.00 2014-2015 МД 

1.2.2.2.6 Набавка ЕКГ апарата (трпканални) 
Дпм здравља 

Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(40%) 

3,000.00  2014 МД 

1.2.2.2.7 
Набавк теренскпг и санитетскпг 
впзила 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(40%) 

10,000.00  2014 МД 

1.2.2.2.8 
Едукација лекара и санитетских 
сестара 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(40%) 

2,500.00  2014 МД 

1.2.2.2.9 
Специјализација лекара-
гинекплпга, рендгенплпга и 
бипхемишара 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(40%) 

6,000.00  2014 МД 

1.2.2.2.10 
Набавка инвентара за пптребе 
дпма здравља Тргпвищте 

Дпм здравља 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (60%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(40%) 

3,000.00  2014 МД 

1.2.2.2.11 
Изградоа санатпријума за плућне 
и кардипваскуларне бплести 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (100%).  

500,000.00 2014-2018 Д 

Мера: 1.2.2.3. Унапређеое спцијалне инфраструктуре, станпградое и услуга спцијалне заштите 

1.2.2.3.1 
Фпрмираое ппщтинскпг 
спцијалнпг сервиса 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

20,000.00 2014-2017 МД 
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1.2.2.3.2 Ппдрщка псниваоу Дпма за старе 
Ппщтина 
Тргпвищте Центар 
за спцијални рад 

Наципнална дпнација  
и/или ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали дпнатпри 
(90%). Ппщтина 
Тргпвищте (10%). 

100,000.00 2014-2017 МД 

Мера: 1.2.2.4.: Ппдршка женама, пспбама са инвалидитетпм и другим псетљивим групама 

1.2.2.4.1 
Ппдрщка щкплпваоу спцијалнп 
угрпжене деце 

Центар за 
спцијални рад 

 
Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.4.2 
Израда Студије за ппдстицаое 
спцијалнпг предузетнищтва у 
ппщтини Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (83%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (17%). 

3,000.00 2014 МД 

1.2.2.4.3 
Јашаое капацитета Центра за 
спцијални рад ( пбука и набавка ИТ 
ппреме и трансппртних средстава) 

Центар за 
спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

30,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.4.4 
Прганизпваое пбука за 
преквалификацију и 
дпквалификацију жена 

Наципнална 
служба за 
заппщљаваое 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

20,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.4.5 

Ппдизаое капацитета и 
унапређеое рада прганизација 
кпје се баве пспбама  са 
инвалидитетпм, наципналним 
маоинама и рпдним питаоима 

Центар за 
спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014 МД 

1.2.2.4.6 

Ппдизаое нивпа свести јавнпсти п 
правима, партиципацији, 
дискриминацији и насиљу над 
женама, децпм и другим 
припадницима раоивих група 

Центар за 
спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.4.7 
Реализација активнпсти на 
превенцији наркпманије и 
алкпхплизма кпд деце и пмладине 

Центар за 
спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.2.2.5.: Пчуваое ппстпјећих и развпј нпвих културних и пбразпвних садржаја 

1.2.2.5.1 Псниваое пмладинскпг клуба 

Нарпдна 
библиптека 
„Антпније 
Ппппвић" 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (10%). 

9,000.00 2014-2016 МД 
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Мера: 1.2.2.6.: Инфраструктурнп ппремаое пбјеката културе и сппртских пбјеката 

1.2.2.6.1 
Изградоа игралищта на селу за 
децу и пмладину 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.6.2 
Изградоа сппртскпг рекреативнпг 
центра у Тргпвищту 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%). 

35,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.6.3 

Санација и мпдернирација 
ппстпјећих сппртских пбјеката и 
терена у сепским месним 
заједницама 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

35,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.6.4 Пдржаваое сппменика културе 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.2.2.7.: Ппбпљшаое дпступнпсти јавних сервиса 

1.2.2.7.1 

Субвенципнисаое дела трпщкпва 
пдржаваоа једнпг брпја 
аутпбуских/такси линија између 
села и града 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина  
Сппствени извпри 
100% 

5,000.00 2014-2018 М 

1.2.2.7.2 

Набавка кпмпјутерске ппреме и 
увпђеое Интернета у библиптеци, 
умрежаваое са Нарпднпм 
библиптекпм 

Нарпдна 
библиптека 
„Антпније 
Ппппвић" 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(10%). 

5,000.00 2014 МД 

1.2.2.7.3 
Рекпнструкција сепских дпмпва 
културе 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

50,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.7.4 

Ппбпљщаое квалитета живпта 
старих пспба и инвалида у 
руралним срединама крпз 
реализацију прпјекта «Ппмпћ на 
прагу» 

Ппщтина 
Тргпвищте Центар 
за спцијални рад 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.2.2.7.5 

Једнпставна и ефикасна ппщтина: 
Имплементација Система 48: 
Ппбпљщаое кпмуникације између 
грађана и ппщтине 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%). 

10,000.00 2014 МД 

1.2.2.7.6 
Мпдернизација рада лпкалне 
администрације за пружаое 
инфпрмација п развпјним 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 

10,000.00 2014-2018 МД 
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прпграмима и иницијативама (ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

       

Стратешки циљ: 1.3.  Развпј људских ресурса 

Припритет: 1.3.1. Унапређеое система трансфера знаоа и инфпрмација 

Мера: 1.3.1.1. Развпј пбразпваоа у складу са пптребама привреде 

1.3.1.1.1 

Уређеое кабинета за стране језике 
и ппремаое ппстпјећих кабинета 
нпвпм ппремпм и дидактишким 
средствима 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.1.2 
Усппстављаое кпнтинуиране 
сарадое између пбразпваоа, 
привреде и лпкалне сампуправе 

Шкпла + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.1.3 

Ппдрщка преквалификацији 
радника крпз прганизпваое 
тренинга и пбука у складу са 
пптребама тржищта рада 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежне 
институције 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.1.4 
Прганизпваое пбука за струшнп 
усаврщаваое радника у складу са 
пптребама тржищта 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Надлежне 
институције НВП 
сектпр 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.1.5 
Прганизпваое презентација и 
пбука на тему сампзаппщљаваоа 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Наципнална 
служба 
заппщљаваоа 
НВП сектпр 

 
Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.3.1.2. Ппвећаваое капацитета за усвајаое средстава из ЕУ и других фпндпва за рурални развпј 

1.3.1.2.1 

Ппвећаваое капацитета на 
лпкалнпм нивпу за успещнп 
усвајаое средстава из ЕУ и других 
фпндпва за рурални развпј 

РДА + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 
50%. ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри 40%. 
Ппщтина 10% 

25,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 
1.3.1.3.Ппдизаое нивпа знаоа за унапређеое квалитета живпта ( ппслпваоа, превентивне здравствене и 
спцијалне заштите, живптне средине, искпришћаваоа алтернативних извпра енергије) 

1.3.1.3.1 

Едукација  и уппзнаваое 
ппљппривредних прпизвпђаша са 
технплпгијпм прганске 
прпизвпдое и интегралне защтите 
биља и субвенцијама 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

10,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.3.2 Едукација и ппдизаое свести Дпм здравља Наципнална 5,000.00 2014-2018 МД 
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грађана п знашају преппзнаваоа 
ризика пп здравље, п знашају 
здравих стилпва живпта, кап и 
пптреби пшуваоа и редпвне 
кпнтрпле здравља 

дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

1.3.1.3.3 
Едукација ппљппривредних 
прпизвпђаша из пбласти 
меначмента и предузетнищтва 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

5,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.3.4 

Едукација: Мпгућнпсти за 
диверзификацију ппљппривредне 
делатнпсти – занати, рурални 
туризам ... 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Сппствени извпри 
100% 

2,000.00 2014-2016 М 

1.3.1.3.5 
Едукација: мпгућнпсти за 
интензивираое ппљппривреде 
крпз, удруживаое 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 
Сппствени извпри 
100% 

2,000.00 2014-2016 М 

1.3.1.3.6 

Едукације п енергетскпј 
ефикаснпсти и мпгућнпстима 
искприщћаваоа алтернативних 
извпра енергије 

Удружеоа, 
ппљппривредна 
газдинства НВП 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 
50%. ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри 50% 

5,000.00 2014-2018 Д 

       

Мера: 1.3.1.4. Јачаое капацитета сепских дпмаћинстава и предузетника за пружаое туристичких услуга 

1.3.1.4.1 
Категпризација пбјеката за за 
пружаое туристишких услуга 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

РПГ Сппствена 
средства 100% 

5,000.00 2014-2016 М 

1.3.1.4.2 
Пбука предузетника за пружаое 
туристишкп-угпститељских услуга 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација (респрна 
министарства) 50%. 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  40%. 
Ппщтина10% 

10,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 1.3.1.5. Ппбпљшаое инфпрмисанпсти п дпступним видпвима ппдршке руралнпм и екпнпмскпм развпју 

1.3.1.5.1 
Ппбпљщаое инфпрмисанпсти п 
дпступним видпвима ппдрщке 
руралнпм развпју 

ПСС, РДА. 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 50%. 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри 40%. 
Ппщтина 10% 

5,000.00 2014-2018 МД 

1.3.1.5.2 
Фпрмираое и пснаживаое службе 
руралнпг развпја при лпкалнпј 
сампуправи 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Лпкална 
сампуправа 
Сппствени извпри 
100% 

5,000.00 2014-2018 М 

       

Припритет: 1.3.2.  Прпмпција Лпкалнпг акципнпг партнерства и унапређеое регипналне  и прекпграничне сарадое 

Мера: 1.3.2.1. Ппдизаое свести п значају Лпкалнпг акципнпг партнерства 

1.3.2.1.1 
Фпрмираое ЛАГ-а у ппщтини 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација 
(МПТШВ) 50%. 
Ппщтина 40%. 
приватни сектпр 
10% 

10,000.00 2014 МД 

       

Мера: 1.3.2.2. Ппвезиваое прпизвпђача  и псниваое удружеоа/задруге 
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1.3.2.2.1 
Ппвезиваое прпизвпђаша  и 
псниваое удружеоа/задруге 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте (100%). 

2,000.00 2014-2018 М 

1.3.2.2.2 

Ппдизаое свести кпд жена у 
руралним срединама и оихпвп 
укљушиваое у агрп бизнис – 
фпрмираое женске задруге 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Лпкална 
сампуправа 
Сппствени извпри 
100% 

3,000.00 2014-2018 М 

       

Мера: 1.3.2.3. Припрема и реализација регипналних и прекпграничних прпјекта пд интереса за развпј ппштине 

1.3.2.3.1 

Јашаое међуппщтинске сарадое са 
циљем рещаваоа регипналних 
прпблема - Кпфинасираое 
регипналних прпјекта пд знашаја за 
ппщтину Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 
50% . Ппщтина 
50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

1.3.2.3.2 

Регипнална и прекпгранишна 
сарадоа на разлишитим културним, 
сппртскп-рекреативним и другим 
манифестацијама 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

10,000.00 2014-2017 МД 

1.3.2.3.3 
Суфинансираое прпјекта руралнпг 
развпја у пквиру IPA CBC BG SR 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 50%. 
Ппщтина 50% 

300,000.00 2014-2018 МД 

       

Стратешки циљ: 2.1. Унапређеое и мпдернизација ппљппривредне   прпизвпдое 

Припритет: 2.1.1.  Ппдизаое кпнкурентнпсти ппљппривредних газдинства 

Мера: 2.1.1.1. Ппдршка унапређеоу ратарске/ппвртарске прпизвпдое 

2.1.1.1.1 
Развпј ппвртарске прпизвпдое у 
защтићенпм прпстпру  ( набавка и 
ппстављаое пластеника 20xа) 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 2.1.1.2. Ппдршка унапређеоу впћарске прпизвпдое 

2.1.1.2.1 
Ппдизаое нпвих засада впћа - 
набавка саднпг материјала 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 2.1.1.3. Ппдршка унапређеоу стпчарства и пчеларства 

2.1.1.3.1 
Набавка 1000 квалитетних 
приплпдних, пваца / кпза 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

300,000.00 2014-2018 МД 

2.1.1.3.2 
Набавка 300 квалитетних 
приплпдних степних јуница 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

 
Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

300,000.00 2014-2018 МД 

2.1.1.3.3 

Ппдрщка узгпју слаткпвпдних риба 
крпз прпщиреое ппстпјећих и 
изградоу нпвих рибоака и набавку 
специјализпване ппреме. 

РПГ 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

50,000.00 2014-2018 МД 

2.1.1.3.4 
Ппвећаое брпја пшелиоих 
друщтава и брендираое меда са 
ппдрушја Ппщтине 

Удружеое 
пшелара + 
Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 

15,000.00 2014-2018 М 
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за развпј 
ппљппривреде 

50% 

       

Припритет: 2.1.2. Мпдернизација ппљппривредних газдинства 

Мера: 2.1.2.1. Ппдршка улагаоима за набавку ппљппривредне механизације 

2.1.2.1.1 

Набавка ппреме за мужу, 
изђубраваое, спремаое стпшне 
хране и друге пптребе стпшарске 
прпизвпдое 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенција 
( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

2.1.2.1.2 
Набавка трактпра са прикљушним 
мащинама 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

Мера: 2.1.2.2. Ппдршка улагаоима у адаптацији ппљппривредних пбјеката 

2.1.2.2.1 
Адаптација ппстпјећих и изградоа 
нпвих пбјеката за смјещтај стпке. 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте- Фпнд 
за развпј 
ппљппривреде 

Наципнална 
дпнација/субвенц
ија ( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

300,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 
2.1.2.3. Јачаое капацитета лпкалне заједнице за кпришћеое савремених технплпгија крпз фпрмираое 
пгледних парцела и демпнстраципних газдинстава 

 

2.1.2.3.1 

Изградоа мреже демпнстраципних 
газдинстава разлишитих руралних 
прпизвпда („мрежа дпбрих 
примера") у циљу унапређеоа 
ппљппривредне прпизвпдое и 
руралнп гразвпја 

Ппщтина 
Тргпвищте 

 
Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%). 

70,000.00 2014-2018 МД 

2.1.2.3.2 
Фпрмираое тренинг центра за 
развпј стпшарства са 
демпнстраципнпм фармпм 

Ппщтина 
Тргпвищте + РПГ 

 
Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

310,000.00 2014-2018 МД 

2.1.2.3.3 Фпрмираое мащинске станице 
Ппщтина 
Тргпвищте + РПГ 

 
Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

200,000.00 2014-2015 МД 

2.1.2.3.4 
Фпрмираое пгледних парцела за 
ратарску и ппвртарску прпизвпдоу 

Институт за 
ратарствп и 
ппвртарствп Нпви 
Сад 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 100% 

10,000.00 2014-2015 Д 

       

Стратешки циљ: 2.2. Унапређеое пласмана и маркетинга 

Припритет: 2.2.1. Јачаое капацитета за наступ на тржишту и унапређеое маркетинга 

Мера: 
2.2.1.1. Ствараое и афирмација брендпва и лпкалних прпизвпда са заштићеним гепграфским ппреклпм ( мед, 
бпрпвница, шумски плпдпви) 

2.2.1.1.1 
Брендираое щумских плпдпва ( 
бпрпвница , вргао, лисишара...) 

Ппщтина 
Тргпвищте + 
Приватни сектпр 

Наципнална 
дпнација (респрна 
министарства) 50%. 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  40%. 
Ппщтина 10% 

10,000.00 2014 МД 
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Мера: 2.2.1.2. Птвараое сабирнп-дистрибутивнпг и пак центра 

2.2.1.2.1 

Птвараое Пткупне станица и пак 
центар за ппљппривредне 
прпизвпде, живу стпку, лекпвитп 
биље и щумскп плпдпве 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада РС/ 
МПШВ) 50%. ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  40%. 
Ппщтина 10% 

50,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 
2.2.1.3. Ппдршка инвестицијама за прераду и пласман финалних ппљппривредних прпизвпда крпз набавку 
ппреме (сушаре, хладоаче, пресе . . . ) 

2.2.1.3.1 Изградоа сущара Приватни сектпр 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
50%. Приватни 
сектпр  50% 

20,000.00 2014-2015 МД 

2.2.1.3.2 Изградоа УЛП хладоаша Приватни сектпр 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
50%. Приватни 
сектпр  50% 

35,000.00 2014-2015 МД 

2.2.1.3.3 

Инвестираое у прераду и пласман 
финалних ппљппривредних 
прпизвпда крпз набавку ппреме 
(сущаре, хладоаше, пресе) у 
ппщтини 

Приватни сектпр 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
50%. Приватни 
сектпр  50% 

100,000.00 2014-2018 МД 

2.2.1.3.4 
Инвестираое у рекпнструкцију и 
изградоу прпдајних пбјеката у  
ппщтини 

Приватни сектпр 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
50%. Пстали 
извпри 50% 

25,000.00 2014-2018 МД 

2.2.1.3.5 

Ппдрщка сакупљаоу щумских 
плпдпва и лекпвитпг биља-
сакупљаое и прерада на 
теритприји Ппщтина Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада РС/ 
МПТШВ) ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  Ппщтина 

50,000.00 2014-2016 МД 

2.2.1.3.6 Прерада и пакпваое меда 
Удружеое 
пшелара 

Наципнална 
дпнација/субвенција 
( МПШВ) 40. 
Ппщтина 10%. РПГ 
50% 

20,000.00 2014-2018 МД 

2.2.1.3.7 Прпизвпдоа етеришних уља 
РПГ и 
предузетници 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/респрна 
министарства) 40%. 
Приватни сектпр 
50%. Пстали извпри 
10% 

80,000.00 2014-2018 МД 

2.2.1.3.8 
Рекпнструкција и изградоа 
прпдајних пбјеката -пијаце 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

100,000.00 2014-2016 МД 

2.2.1.3.9 
Ппправка и санација мини пекаре у 
МЗ Шајинце  

Ппщтина 
Тргпвищте М.З. 
Шајинце 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (50%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (50%) 

20,000.00 2014-2015 МД 

2.2.1.3.10 
Птвараое мини млекаре у 
ппщтини 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (80%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (20%) 

70,000.00 2014-2016 МД 
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Мера: 2.2.1.4. Ппдршка прганизпваоу прпмптивних наступа на сајмпвима у земљи и инпстранству 

2.2.1.4.1 

Прганизпваое лпкалних сајмпва и 
излпжби ппљппривредних 
прпизвпда и прпизвпда кућне 
радинпсти 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација (респрна 
министарства) 50%. 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  40%. 
Ппщтина 10% 

10,000.00 2014-2018 МД 

2.2.1.4.2 
Ппдрщка прганизпваоу 
манифестација: крпмпиријада, 
ракијада ... 

РПГ + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). РПГ 
(15%) 

80,000.00 2014-2018 МД 

Стратешки циљ: 2.3. Диверсификација активнпсти на газдинствима 

Припритет: 2.3.1. Ппдршка развпју дпдатних екпнпмских активнпсти 

Мера: 2.3.1.1. Ппдршка развпју малих и средоих предузећа у руралним ппдручјима ( пилане, брикетирнице . . .) 

2.3.1.1.1 
Изградоа мини-ппгпна за прераду 
дрвета и прпизвпдоу 
брикета/пелета из дрвнпг птпада. 

Приватни сектпр 

Сппствена средства 
30%. Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

150,000.00 2015-2018 МД 

Мера: 2.3.1.2. Стимулисаое прераде ппљппривредних прпизвпда на ппљппривредним газдинствима 

2.3.1.2.1 

Адаптација и ппремаое прпстприја 
за прераду ппљппривредних 
прпизвпда ( сир, сувп месп, слаткп, 
кпмппти)  на фармама 

Приватни сектпр + 
РПГ 

Сппствена 
средства20%. Кредит 
50 %. Наципнална 
субвенција 30% 

50,000.00 2015-2018 МД 

Мера: 2.3.1.3. Развпј и прпмпција сепскпг туризма 

2.3.1.3.1 
Категпризација сепских 
дпмаћинстава за туризам 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

РПГ Сппствена 
средства 100% 

5,000.00 2014-2016 М 

2.3.1.3.2 
Пбука шланпва сепских 
дпмаћинстава за пружаое 
туристишкп-угпститељских услуга 

ЈП за туризам и 
защтиту живптне 
средине 

Наципнална 
дпнација (респрна 
министарства) 50%. 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри  40%. 
Ппщтина10% 

10,000.00 2014-2018 МД 

Мера: 2.3.1.4. Ппдршка развпју прганске прпизвпдое 

2.3.1.4.1 
Набавка приплпдних грла  дпмаћих 
аутпхтпних раса живптиоа ( Буща, 
каракашанска пвца, мангулица . . ) 

РПГ 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
40%. дпнатпри  
30%. РПГ 20% 

35,000.00 2014-2018 МД 

2.3.1.4.2 
Ппдрщка развпју   прганске 
прпизвпдое 

РПГ 

Наципнална 
дпнација (МПВШ) 
40%. дпнатпри  
30%. РПГ 20% 

35,000.00 2014-2018 МД 

Мера: 2.3.1.5. Ппдршка пчуваоу старих заната 

2.3.1.5.1 
Развпј и прпдаја прпизвпда кућне 
радинпсти и рукптвприна 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или ЕУ 
дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина Тргпвищте 
(15%) 

13,000.00 2014-2018 МД 

       

Стратешки циљ: 3.1. Пдрживп управљаое прирпдним  ресурсима 

Припритет: 3.1.1. Ствараое услпва за инвестираое у пдрживп кпришћеое прирпдних ресурса 

Мера: 
3.1.1.1. Прпцена пптенцијала и израда студија извпдљивпсти за пдрживп кпришћеое прирпдних ресурса 
ппштине. 

3.1.1.1.1 
Израда студије извпдљивпсти  за 
кприщћеое енергије ветра 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2018 МД 
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3.1.1.1.2 
Израда студије извпдљивпсти за 
изградоу микрп и мини 
хидрпелектрана 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2018 МД 

3.1.1.1.3 
Израда студије извпдљивпсти п 
мпгућнпстима екп брикетираоа 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

5,000.00 2014-2018 МД 

3.1.1.1.4 
Израда студије извпдљивпсти п 
мпгућнпстима кприщћеоа спларне 
енергије 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

15,000.00 2014-2018 МД 

3.1.1.1.5 

Израда Студије п пптенцијалним 
извприма пбнпвљиве енергије на 
теритприји ппщтине Тргпвищте и 
прпмпција пптенцијала 
пбнпвљивих извпра енергије 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (67%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (33%). 

15,000.00 2014 МД 

3.1.1.1.6 
Израда Студије п прирпдним и 
привредним пптенцијалима на 
теритприји ппщтине Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (10%). 

10,000.00 2014-2015 МД 

       

Мера: 3.1.1.2. Усппстављаое система за мпнитпринг  живптне средине (земља, впда и ваздух) 

3.1.1.2.1 

Мпнитпринг квалитета живптне 
средине: Развпј система за 
мпнитпринг ваздуха, впде и 
земљищта у ппщтини Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

200,000.00 2015-2018 МД 

       

Мера: 
3.1.1.3. Прпмпција инвестиципних мпгућнпсти за пдрживп кпришћеое прирпдних ресурса и привлачеое 
инвестиција 

3.1.1.3.1 

Прпцена инвестиципних 
мпгућнпсти за пдрживп 
кприщћеое прирпдних ресурса и 
привлашеое инвестиција 

Ппщтина 
Тргпвищте КЛЕР 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

20,000.00 2014-2018 МД 

       

Припритет: 3.1.2.Пдрживп управљаое земљишним, впдним и шумским ресурсима 

Мера: 3.1.2.1. Уређеое ппљппривреднпг земљишта 

3.1.2.1.1 
Испитиваое квалитета 
ппљппривреднпг земљищта 

ПСС 
РПГ: Сппствени 
извпри 100% 

5,000.00 2014-2018 МД 

3.1.2.1.2 
Кпнтрпла квалитета земљищта, 
мере мелипрације 

ПСС + Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 50%. 
РПГ 50% 

5,000.00 2014-2018 МД 
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№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

3.1.2.1.3 Уређеое ппљских путева 

Дирекција за 
изградоу 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Ппщтина 
Тргпвищте 

10,000.00 2014-2018 М 

       

Мера: 3.1.2.2. Заштита и регулација впдптпкпва 

3.1.2.2.1 

Регулација реке Пшиое, фаза I, y 
делу мпста у Нпвпм Селу и фаза II 
(израда прпјектнп-технишке 
дпкументације и извпђеое радпва) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (96%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (4%). 

800,000.00 2014-2018 МД 

3.1.2.2.2 

Регулација реке Трипущоице у 
Радпвници (израда прпјектнп-
технишке дпкументације и 
извпђеое радпва) 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (90%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (10%). 

200,000.00 2014-2018 МД 

3.1.2.2.3 
Управљаое впдама, защтита 
земљищта пд ерпзије и уређеое 
атарских путева 

Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација  и/или 
ЕУ дпнација 
(ИПА)/пстали 
дпнатпри (85%). 
Ппщтина 
Тргпвищте (15%) 

90,000.00 2014-2018 МД 

3.1.2.2.4 
Уређеое решних кприта и шищћеое 
река крпз јавне радпве 

Ппщтина 
Тргпвищте 

НСЗ 80%. 
Сппствени извпри 
20% 

6,000.00 2014 МД 

       

Мера: 3.1.2.3. Ппшумљаваое 

3.1.2.3.1 
Ппщумљаваое земљищта нижих 
категприја или ппврщина 
захваћених ппжарпм 

Шумскп 
газдинствп 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 50%. 
Шумскп 
газдинствп 40%. 
Ппщтина 10% 

15,000.00 2014 МД 

       

Мера: 3.1.2.4. Унапређеое пдрживпг управљаоа шумама 

3.1.2.4.1 

Ангажпваое радника из сепских 
ппдрушја путем Јавних радпва на 
ппслпвима шищћеоа щумских 
ппврщина пд бплесних и псущених 
стабала 

Шумскп 
газдинствп + 
Ппщтина 
Тргпвищте 

Наципнална 
дпнација (НСЗ) 
100% 

10,000.00 2014-2015 Д 

3.1.2.4.2 
Изградоа и/или рекпнструкција 
прптивппжарних пруга са 
елементима щумских путева 

Шумскп 
газдинствп 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ)80%. 
Шумскп 
газдинствп 20%. 

100,000.00 2014-2015 МД 

3.1.2.4.3 Развпј Система защтите пд ппжара 

Шумскп 
газдинствп + 
Ппщтина 
Тргпвищте 

 
Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 80%. 
Ппщтина 20% 

100,000.00 2014-2015 МД 

3.1.2.4.4 

Прпцена угрпженпсти щумскпг 
фпнда дивљпм и непланскпм 
сешпм и израда и примена мера за 
спрешаваое и защтиту 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Србија Шуме 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 80%. 
Ппщтина 20% 

12,000.00 2014-2018 МД 

3.1.2.4.5 
Спрпвпђеое Акција редпвнпг 
засада щумскпг дрвећа и биљака 

Ппщтина Тргпвищте 
ЈП Србија Шуме 
Јавна предузећа НВП 
сектпр 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 80%. 
Ппщтина 20% 

10,000.00 2014-2018 МД 
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№ НАЗИВ ПРПЈЕКТА 
НПСИЛАЦ 
ПРПЈЕКТА 

ИЗВПРИ 
ФИНАНСИРАОА 

ИЗНПС 
 *ЕУР+ 

ВРЕМЕНСК
И ПКВИР 

К/
Р 

3.1.2.4.6 

Кпнтинуирана едукација и 
инфпрмисаое станпвнищтва п 
знашају и активнпстима на 
унапређеоу и защтити щумскг 
фпнда 

Ппщтина 
Тргпвищте ЈП 
Србија щуме НВП 
сектпр 

Наципнална 
дпнација (Влада 
РС/ МПШВ) 80%. 
Ппщтина 20% 

2,000.00 2014-2018 МД 

       

Стратешки циљ: 3.2. Инвестираое у пдрживп кпришћеое прирпдних ресурса 

Припритет: 3.2.1. Ппдршка капиталним инвестицијама за пдрживп кпришћеое прирпдних ресурса 

Мера: 3.2.1.1. Ппдршка инвестицијама за кпришћеое пбнпвљивих извпра енергије ( хидрп пптенцијали, бип маса..) 

3.2.1.1.1 
Изградоа ппгпна за прпизвпдоу 
брикета/пелета из бип масе 

Приватни сектпр 

Сппствена 
средства 30%. 
Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

800,000.00 2015-2018 МД 

3.2.1.1.2 
Ппдрщка реализацији инвестиција 
у пбласти кприщћеоа пбнпвљивих 
извпра енергије 

Приватни сектпр 

Сппствена 
средства 30%. 
Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

150,000.00 2014-2018 МД 

3.2.1.1.3 
Изградоа система микрп и мини 
хидрпелектрана на теритприји 
ппщтине 

Инвеститпр 
(Јавнп-приватнп 
партнерствп) 

Сппствена 
средства 30%. 
Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

1,500,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 3.2.1.2. Ппдршка истраживаоима прирпдних ресурса (рударскп-геплпшка и  слична истраживаоа) 

3.2.1.2.1 
Ппдрщка реализацији рударскп-
геплпщких истраживаоа 

Приватни сектпр 

Сппствена 
средства 30%. 
Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

150,000.00 2014-2018 МД 

       

Мера: 
3.2.1.3. Ппдршка инвестицијама за експлпатацију прирпдних ресурса(  прерада камена, експлпатација 
металичних и неметаличних сирпвина) 

3.2.1.3.1 

Ппдрщка реализацији инвестиција 
у пбласти прераде камена и 
експлпатације металишних и 
неметалишних сирпвина 

Приватни сектпр 

Сппствена 
средства 30%. 
Кредит 50 %. 
Наципнална 
субвенција 20% 

150,000.00 2014-2018 МД 

       
Total 23,285,000.00 ЕУРА  

УКУПАН БРПЈ ПРПЈЕКАТА 216   
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10. Начини праћеоа и имплементације Стратегије 
 
Праћеое (мпнитпринг) Стратегије представља кпнтинуиранп прикупљаое ппдатака п реализацији 
ппјединих прпјеката у пквиру Стратегије, на пснпву унапред ппзнатпг плана активнпсти, кпји укљушује 
оегпву временску и прпстпрну димензију, inpute (улаза), outpute (излаза) и резултате. Пн пбезбеђује 
дпнпсипцима пдлука у спрпвпђеоу пплитике развпја, да кпнтинуиранп примају ппвратне 
инфпрмације п имплементацији прпграма и прпјеката, пднпснп резултатима оихпве 
имплементације. Пмпгућава да се идентификују стварни или пптенцијални успеси, пднпснп 
прпблеми и тп дпвпљнп ранп какп би се спрпвеле неппхпдне измене и прилагпђаваоа у пквиру 
самих прпграма и прпјеката, пднпснп оихпве реализације. Пцена (евалуација) Стратегије представља 
перипдишнп пцеоиваое оене релевантнпсти, ушинка, утицаја и ефикаснпсти у ппгледу унапред 
дефинисаних стратещких и специфишних циљева и ппјединих мера. Оиме се преиспитује садржај 
ппјединих прпјеката и активнпсти путем кпјих се реализује целпкупни план и дпнпсе закљушци п 
успещнпсти оихпве реализације.  

 
Слика № 2.: Прпцеси у стратещкпм планираоу 

 
 

 
Индикатпри мпнитпринга пбезбеђују инфпрмације п нашину кприщћеоа ресурса, изнпсима ппдрщке, 
брпју кприсника и сл. Индикатпри за евалуацију се пднпсе првенственп на индикатпре резултата и 
утицаја, самим тим щтп се евалуација пдвија ппсле мпнитпринга, извјещтаваоа и ревизије. 
Евалуација пбезбеђује слику п ефектима мера ппдрщке и кпнцентрисана је на анализу ефективнпсти 
сампг система ппдрщке у смислу дпстизаоа стратещких циљева, пднпснп циљева сваке ппједине 
мере. Други пптенцијални аспект евалуације је пцена релевантнпсти, кпристи (кпмпатибилнпсти 
ефеката са стварним пптребама) и пдрживпсти (пшекиваоа везана за дугпрпшне ефекте или утицај 
ппјединих мера). Мпнитпринг је кпнтинуирани прпцес преиспитиваоа кпнтекста прпграма и 
пствариваоа излазних параметара (output) за кприснике, кпји се пдвија тпкпм спрпвпђеоа прпграма 
са намерпм да се истпвременп исправе билп каква пптенцијална пдступаоа пд дефинисаних 
пперативних циљева18. На лпкалнпм нивпу, мпнитпринг ппдразумева систематскп и редпвнп 
праћеое напретка у спрпвпђеоу стратегије и акципнпг плана и мереое напретка кпји је пстварен 
тпкпм ппсматранпг перипда (Табела № 30) 

                                                 
18

 Izvor: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluacija/evalsed/ glossary/glossary_m_en.htm#Monitoring 
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Табела № 30.: Индикатпри 

ЦИЉЕВИ ИНДИКАТПРИ РЕЗУЛТАТА ИНДИКАТПРИ УТИЦАЈА 

1. Унапређеое 
квалитета и услпва 
живпта у ппштини 

 Брпј km 
изграђених/рекпнструисаних 
путева у ппщтини 

 Брпј km 
изграђене/рекпнструисане 
впдпвпдне и канализаципне 
мреже. 

 Брпј прикљушених дпмаћинстава 
на впдпвпдну и канализаципну 
мрежу. 

 Брпј km уређених решних кприта. 

 Брпј рекпнструисаних система за 
навпдоаваое 

 Брпј санираних деппнија. 

 Брпј урађених 
урбанистишких/прпстпрних 
планпва и прпјектнп технишке 
дпкументације 

 Брпј ушесника кпји су успещнп 
заврщили пбуку из пбласти 
ппљппривреде и щумарства. 

 Брпј дпдељених цертификата, 

 Ппвећан брпј телефпнских 
прикљушака и кприсника 
Интернета 

 Ппвећан квалитет кпмуналних 
услуга 

 Брпј система за прешищћаваое и 
уклаоаое птпадних впда. 

 Брпј села у кпјима је регулисана 
јавна расвета. 

 Ппвећан брпј кприсника услуга 
пбјеката спцијалне 
инфраструктуре 

 Кплишина шврстпг птпада, 
прикупљенпг за рециклираое ( 
тпне/гпдищое ) 

 Ппвећана спцијална и екпнпмска 
укљушенпст угрпжених група 

 Брпј реализпваних пбука 

 Брпј прекпгранишних 
партнерства. 

 Смаоеое незаппсленпсти циљне 
пппулације (%) 

 Гпдищои ппраст брпја 
ппсетилаца (%) и нпћеоа; 

 Ппвећаое заппсленпсти у 
туризму 

2. Јачаое 
кпнкурентнпсти 
ппљппривреде и 
диверсификација 
активнпсти на 
газдинствима 

 Брпј ппљппривредних 
газдинстава и привредних 
субјеката кпји примјеоују нпве 
технике/технплпгије, 

 Брпј ппљппривредних 
газдинстава кпја прпизвпде за 
тржищте,  

 Укупан брпј нпвих радних места, 

 Брпј кприсника кпји су успещнп 
заврщили пбуку у стицаоу знаоа 
и вещтина (предузетнищтва, 
лпкалне акципне групе, рурални 
туризам и др.). 

 Прихпд ппљппривредних 
газдинстава,  

 Дпдата вреднпст ствпрена 
улагаоем у прераду и маркетинг 
ппљппривредних прпизвпда, 

 Кпнкурентнпст ппљппривредних 
прпизвпда, 

 Ппвећаое физишкпг пбима 
прпизвпдое 

 Ппвећаое пстваренпг прпфита у 
прпцентима 

 Смаоеое миграције 
станпвнищтва  

 Ппвећаое заппсленпсти у 
ппљппривреди и щумарству. 

 Брпј прпмптивних наступа и 
земљи и инпстранству. 

3. Пдрживп 
управаљое 
прирпдним 
ресурсима 

 Брпј прпизвпђаша бип-
енергената, 

 Дпдатнп птвпрена радна места, 

 Прпмене у дпданпј вреднпсти пп 
заппсленпм раднику, 

 Ппвећаое прпизвпдое из 
пбнпвљивих извпра енергије. 

 Брпј урађених и реализпваних 
студија извпдљивпсти. 

 Брпј ha ппщумљених ппврщина. 

 Брпј km изграђених прптив 
ппжарних пруга.Ппвећаое дпдате 
вреднпсти из не-
ппљппривредних активнпсти. 

 Прихпд руралне пппулације, 

 Ппраст инвестиција  

 Брпј нпвп-пснпваних радних 
места у МСП сектпру 

 Брпј нпвп уведених 
прпцеса/прпизвпда 
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Уппщтенп, мпнитпринг ппсматра нивп припреме припритетних прпјеката и оихпвпг спрпвпђеоа и 
реализације у пднпсу на план. У пквиру тпг прпцеса се прикупљају ппдаци п дпстигнућима, 
кплишинама и искприщћеним ресурсима. На пснпву тпга се мери у кпм пбиму су ппстигнути 
дефинисани циљеви. Прпцес мпнитпринга пбавезан је деп имплементације Стратегије руралнпг 
развпја, кап и израда редпвних гпдищоих извјещтаја структура кпји спрпвпде мпнитпринг. Гпдищои 
извјещтаји треба да укљушују све квалитативне и квантитативне инфпрмације везане за 
имплементацију Стратегије, укљушујући финансијске расхпде за сваку меру и мпнитпринг табеле са 
индикатприма излаза и резултата, такпђе за сваку меру. Прпцес евалуације пдвијаће се тпкпм 
целпкупнпг трајаоа Стратегије (2014–2018). Прпцеспм кпнтинуиранпг пцеоиваоа (евалуације) 
Стратегије руралнпг развпја пцеоиваће се напредак у оегпвпј имплементацији, испитивати 
мпгућнпсти за оегпвп унапређеое и анализирати преппруке за оену ревизију. У тпм смислу 
пптребнп је предузети низ активнпсти кпје ће пмпгућити спрпвпђеое активнпсти праћеоа и пцене, 
пднпснп мпнитпринга и евалуације реализације Стратегије. Пснпвне Активнпсти на спрпвпђеоу 
праћеоа и пцене ефеката Стратегије руралнпг развпја су: Утврђиваое детаљне листе индикатпра 
(индикатпри резултата и утицаја) кпји пдгпварају хијерархији циљева кпји су пписани у Стратегији 
руралнпг развпја и Израда гпдищоих и средоерпшних  М&Е  извјещтаја. 
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Прилпг № 1: Чланпви Радне групе за рурални развпј ппщтине Тргпвищте 
 

№ 
Назив прганизације/ 

Институције 
Име и презиме 

Функција/ 

раднп местп 

Задужеое у раднпј 
групи 

1 Ппщтина Тргпвищте Крстић Ненад Председник Ппщтине Председник радне групе 

2 Ппщтина Тргпвищте Стаменпвић Синища Кппрдинатпр 
Кппрдинатпр радне 
групе 

3 Ппщтина Тргпвищте Миљана Златкпвић Ппмпћник пред.ппщтине Члан радне групе 

4 Ппщтина Тргпвищте Михајлпвић Влада Сарадник Члан радне групе 

5 Ппщтина Тргпвищте Јпванпвић Натаща Сарадник Члан радне групе 

6 Ппщтина Тргпвищте Драгпљуб Станпјкпвић Сарадник Члан радне групе 

7 
Ппщтина Тргпвищте - Ппщтинска 
Управа 

Станисављевић Јелена Сарадник Члан радне групе 

8 
Ппщтина Тргпвищте - Ппщтинска 
Управа 

Тасић Драгана Службеник-KLER Члан радне групе 

9 
Ппщтина Тргпвищте - Ппщтинска 
Управа 

Дпнка Смиљкпвић Струшни сарадник Члан радне групе 

10 
Ппщтина Тргпвищте - Ппщтинска 
Управа 

Драгпслав Петрпвић Службеник Члан радне групе 

11 
Ппщтина Тргпвищте - Ппщтинска 
Управа 

Милпрад Никплић Службеник-KLER Члан радне групе 

12 Ј.П.“Кпмуналац“. Тргпвищте Жаркп Недељкпвић Радник Члан радне групе 

13 Ј.П.“Кпмуналац“. Тргпвищте Петар Станпјевић Радник Члан радне групе 

14 Ј.П.“Кпмуналац“. Тргпвищте Драгпљуб Бпгданпвић Радник Члан радне групе 

15 
Ј.П.“Дирекција за изградоу“ 
Тргпвищте 

Никплић Никпла Службеник Члан радне групе 

16 
П. Ш. „Бранкп 
Радишевић“Тргпвищте 

Живкпвић Слпбпданка Службеник Члан радне групе 

17 
П. Ш. „Бранкп 
Радишевић“Тргпвищте 

Снежана Великинац Психплпг Члан радне групе 

18 
Дпм здравља“Вељкп 
Влахпвић“Тргпвищте 

С. Бпгданпвић Медицинска Сестра Члан радне групе 

19 
Дпм здравља“Вељкп 
Влахпвић“Тргпвищте 

Влада Јпванпвић Службеник Члан радне групе 

20 
Нарпдна библиптека“Антпније 
Ппппвић“ Тргпвищте 

Станпјев Слађан Директпр Члан радне групе 

21 
Ј.П.“За туризам и защтиту 
живптне средине“ Тргпвищте 

Цветкпвић Милена Директпр Члан радне групе 

22 М.З.“Шаинце“ Шаинце Трајанпвић Слпбпдан Пензипнер Члан радне групе 

23 М.З.“Нпвп Селп“ Нпвп Селп Митрпвић Анкица Ппљппривредник Члан радне групе 

24 М.З.“Тргпвищте“ Тргпвищте Златкпвић Плгица Службеник Члан радне групе 

25 Ппреска Управа Тргпвищте Тпмић Драган Директпр Члан радне групе 

26 
Наципнална служба за 
заппщљаваое Ул.Краља Петра 
бр.4 Тргпвищте 

Стефанпвић Живкп Службеник Члан радне групе 

27 
Р.З.Здравственпг Псигураоа 
Ул.Краља Петра Бр.80 Тргпвищте 

Никплић Милан Службеник Члан радне групе 

28 
П.Ш.“Жаркп Зреоанин“ 
Радпвница 

Велинпвић Мирпслав Директпр Члан радне групе 

29 
П.Ш.“ Вук Карачић Дпои 
Стајевац 

Стаменпвић Стпјанше Директпр Члан радне групе 

30 
Д.П.П.„Раин Фунгус“ Ул.Ивп Лпла 
Рибар 

Петрпвић Впјин Директпр Члан радне групе 

31 
Ветеринарска Станица 
Ул.Светпзара 
МаркпвићаБр.12Тргпвищте 

Велишкпвић Сандра Управник Члан радне групе 
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№ 
Назив прганизације/ 

Институције 
Име и презиме 

Функција/ 

раднп местп 

Задужеое у раднпј 
групи 

32 
Рибарскп Ппљппривреднп 
Газдинствп“Срба Тасић“Дпои 
Стајевац 

Срба Тасић Радник Члан радне групе 

33 
Ппљппривреднп 
Газдинствп“Стпщић 
Славпљуб“Дпоа Трница бб 

Стпщић Славпљуб Ппљппривредник Члан радне групе 

34 
Ппљ. Газдинствп“Стпименпвић 
Марица“Шапранце бб 

Стпименпвић Марица Ппљппривредник Члан радне групе 

35 
Ппљппривреднп 
Газдинствп“Јпванпвић Велкп“ 
Ул.Краља Петра Бр. Тргпвищте 

Јпванпвић Велкп Ппљппривредник Члан радне групе 

36 
Ппљппривреднп 
ГаздинствпЈпванпвић Слађан 
Гпроа Трница бб 

Јпванпвић Слађан Ппљппривредник Члан радне групе 

37 
Ппљ.Ггаздинствп“Стпименпвић 
Јагпда“Насеље Жабљак бб 

Стпименпвић Јагпда Ппљппривредник Члан радне групе 

38 
Ппљппривреднп Газдинствп  
Јпвица Трајкпвић 

Јпвица Трајкпвић Ппљппривредник Члан радне групе 

39 Ппљппривреднп газдинствп Драган Станкпвић Ппљппривредник Члан радне групе 

40 
Удружеое Пшелара Пшиоа 
Тргпвищте 

Станпјев Слађан 
Јпванпвић  Велљкп 

Председник Члан радне групе 

41 Удружеое Бпрпвница  Тргпвищте Небпјща Арсић Председник Члан радне групе 

 
 
Партнер и фасилитатпр прпцеса израде Стратегије руралнпг развпја ппщтине Тргпвищте: Центар за развпј Јабланишкпг и 
Пшиоскпг  пкруга. 
 

№ Прганизација  Име и презиме Функција/раднп местп Задужеое 

1 

Центар за развпј Јабланичкпг и 
Пчиоскпг  пкруга 

Гпран Миленкпвић 
Меначер прпјекта за 
рурални развпј и 
ппљппривреду 

Тим лидер и 
Фасилитатпр № 1 

2 
Дпбрила Судимац 
Мратинкпвић 

Експерт за регипнални развпј 
и стратещкп планираое 

Фасилитатпр № 2 

3 Бпјан Петкпвић 
Експерт за прганску 
ппљппривреду 

Фасилитатпр № 3 

4 Јелена Павлпвић 
Меначер прпјеката за развпј 
туризма 

Кппрдинатпр 

5 Зпран Стпјиљкпвић Технишки асистент Технишки асистент 
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Прилпг № 2: Кпнцепти прпјекта 
 

I Ппднпсилац прпјеката 

Назив институције Ппштина Тргпвиште 

Правни статус: Јединица Лпкалне сампуправе 

Адреса: Краља Петра I 4. Тргпвищте 17525 

Пспба за кпнтакт, 
функција: 

Ненад Крстић, Председник ппщтине 

Брпј телефпна:  +381 (0) 452 207 Брпј факса: +381 (0) 452 207 

E-mail: kabinetpredsednika@trgoviste.rs 

Релевантни 
ресурси: 

Ппслпвна зграда, 465 м2, 20 канцеларија, 40 кпмпјутера, 5 впзила. Укупан брпј 
заппслених 46. 

Искуствп на 
прпјектима: 

Ппщтина Тргпвищте је ппгранишна ппщтина и налази се на трпмеђи Републике 
Србије, Републике Македпније и Републике Бугарске. Пснпвна карактеристика 
ппщтине је вищедеценијска неразвијенпст, ппјава нпвпг транзиципнпг 
сирпмащтва, интензивнп демпграфскп пражоеое, кумулирани екпнпмски  
спцијални и прпблеми. ппщтина не дпстиже ни 1/3 прпсека НД пп станпвнику 
Србије и припада припада IV групи изразитп недпвпљнп развијених јединица 
лпкалних сампуправа  шији је степен развијенпсти исппд 60 % републишкпг 
прпсека.  Већина  индустријских предузећа вище није у функцији, а велики брпј 
заппслених радника у пвпј грани је псталп без ппсла. Супшена са нагпмиланим 
прпблемима лпкална сампуправа заппшела је прпцес оихпвпг рещаваоа 
применпм мпдела пдрживпг развпја. Израдпм низа стратещкп планских 
дпкумената лпкална сампуправа је ппставила темеље пдрживпг развпја. 
Лпкална сампуправа реализује прпјекте и ппдржава иницијативе кпје 
дппринпсе унапређеое квалитета и услпва живпта у ппщтини. Лпкална 
сампуправа ппщтине Тргпвищте је међу првим у јужнпј Србији пстварила 
сарадоу са Еврппскпм Унијпм прекп Еврппска агенција за рекпнструкцију када 
је  2001 / 2002 реализпвала прпјекте у пквиру прпграма "Градпви и щкпле за 
демпкратију". Пви прпјекти пбухватали су  рекпнструкцију пбразпвних устанпва 
на теритприји ппщтине и развпј капацитета лпкалних власти за управљаое 
прпјектима. У ппследое три гпдине реализпвала је вище десетина прпјеката 
ппдржаних пд наципналних или интернаципналних фпндпва. Најзнашајнија 
сарадоа са страним дпнатприма пстварена је прекп прпграма ПБИЛД (Пдржаое 
мира и инклузивни лпкални развпј),  ЕУ Прпгрес и ИПА прпграм прекпгранишне 
сарадое Бугарска Србија (IPA CBC BG SR). У пквиру ПБИЛД прпграма 2010/2011 
реализпвани су прпјекти Развпј институципналне ппдрщке лпкалнпм 
екпнпмскпм развпју  ( 75.909,50 ЕУР ) и Путеви културнпг наслеђа Пшиоскпг 
пкруга. Захваљујући ппдрщци Еврппске уније и Владе Швајцарске прекп ЕУ 
ПРПГРЕС-а, реализпвани су прпјекти  изградое ппстрпјеоа за прешищћаваое 
птпадних впда у Тргпвищту, унапређеое система впдпснабдеваоа и 
кпмуналних услуга у ппщтини урађен је детаљни план регулације индустријске 
зпне. Укупна вреднпст реализпваних прпјеката изнпси прекп 400000 ЕУР. 
ппщтина тргпвищте у сарадои са ппщтинпм Трн из Бугарске крајем 2013 
заппшела је реализацију прпјекта Изградоа ефективнпг система пбуке (BEST) у 
пквиру IPA CBC BG SR. Циљ пвпг прпјекта је изградоа капацитета заппслених у 
ппщтинскпј администрацији у Пшиоскпм пкругу (Србија) и пбласти Перник 
(Бугарска), крпз усппстављаое партнерства и тренинге за ефикасну припрему и 
реализацију заједнишких прпјеката у пквиру IPA CBC BG-SR. 

Партнер на 
прпјекту: 

Центар за развпј Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга.  
Улпга партнера је пружаое струшне ппмпћи у управљаоу прпјектима. 
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II Кпнцепти прпјекта 
 

ПТВАРАОЕ ГРАНИЧНПГ ПРЕЛАЗА СА МАКЕДПНИЈПМ 1. 

Назив кпнцепта прпјекта № 
 

1.  Знашај прпјекта 

Ппзадина Прпјекта: 

(Презентација ппштег 
стаоа и прпблема, 
кпје се путем прпјекта 
мпже прпменити)     

 

Ппщтина Тргпвищте је ппгранишна ппщтина и налази се на крајоем 
југпистпку Србије на трпмеђи Републике Србије, Републике Македпније и 
Републике Бугарске. Ппщтина се граниши са Македпнијпм у дужини пд пкп 
40 км (Прилпг № 1.). Пснпвна карактеристика ппщтине је вищедеценијска 
неразвијенпст, ппјава нпвпг транзиципнпг сирпмащтва, интензивнп 
демпграфскп пражоеое, кумулирани екпнпмски  и спцијални прпблеми. 
Ппщтина Тргпвищте збпг неппстпјаоа транзитних путева има неппвпљан  и 
периферни пплпжај  у Републици и Пшиоскпм Пкругу.  Ппмак у избегаваоу 
перифернпг пплпжаја направљен је у Скппљу је 29. марта 2003, када је 
пптписан Прптпкпл п птвараоу гранишних прелаза за ппгранишни сапбраћај 
између СЦГ и РМ. На пснпву пвпг Прптпкпла предвиђенп је да се птвпре 
вище гранишних прелаза на ппдрушју централне Србије пд кпјих и гранишни 
прелаз Тргпвищте (РС) - Пгут (РМ). Пдлукпм Владе Републике Србије брпј 
28-7133/2005-1 пд 10.11.2005.гпдине ("Сл. гласник брпј 97/05 пд 
11.10.2005.гпд.) правнп је регулисанп птвараое гранишнпг прелаза за 
ппгранишни сапбраћај на путу Тргпвищте (РС) -Лесница  (РС)- гранишни 
прелаз - Пгут (РМ) - Крива Паланка (РМ). Пдлука је ступила на снагу 
19.11.2005.гпдине, међутим тек предстпји изградоа гранишнпг прелаза ппд 
називпм "Калпвп" и усппстављаое пратећих служби. Важнпст пвпг 
гранишнпг прелаза преппзнат је и у Прпстпрнпм плану Републике Србије пд 
2010-2020. ("Сл. гласник РС", бр. 88/10) и Регипналнпм Прпстпрнпм плану 
ппщтина Јужнпг Ппмправља ("Службени гласник Републике Србије", брпј 
83/10) где су предвиђена планска рещеоа у пбласти путнпг сапбраћаја  на 
путнпм правцу Бујанпвац - Тргпвищте - Лесница- Македпнија. Ппщтина има  
периферан сапбраћајнп-гепграфски пплпжај, птвараоем гранинпг прелаза 
Калпвп, би се знатнп ппправип сапбраћајнп-екпнпмски статус. 

Циљне групе/ 
Кприсници прпјекта: 

 Станпвнищтвп ппгранишних ппщтина Србије и Македпније (34895): 
Ппщтина Крива Паланка БРЈМ, Ппщтина Ранкпвце БРЈМ, Ппщтина 
Старп Нагпришане БРЈМ и Ппщтина Тргпвищте Србија. 

 

2. Ппис прпјекта и активнпсти 

 

Ппис и циљеви 
прпјекта: 

Циљ прпјекта: Унапређеое сапбраћајнп-екпнпмскпг статуса ппщтине 
Тргпвищте и суседних ппгранишних ппщтина из БРЈМ прекп птвараоа 
заједнишкпг гранишнпг прелаза за ппгранишни сапбраћај на путу Тргпвищте 
(РС) -Лесница  (РС)- гранишни прелаз "Калпвп"- Пгут (РМ) - Крива Паланка 
(РМ). Прпјект се заснива на реализацији међудржавнпг Прптпкпла з 2003 и 
Пдлуке Владе Републике Србије из 2005 п птвараоу гранишнпг прелаза за 
ппгранишни сапбраћај на путу Тргпвищте (РС) - Пгут (РМ) - Крива Паланка 
(РМ). На ппшетку прпјекта планира се птклаоаое евентуалних препрека за 
разраду и имплементацију наведених дпкумента, лпбираоем кпд 
надлежних наципналних институција у Србији и Македпнији. Пвп ће се 
ппстићи фпрмираоем заједнишкпг прекпгранишнпг пдбпра ппщтина 
Тргпвищте - Крива Паланка Ранкпвце и Старп Нагпришане за птвараое 
гранишнпг прелаза.   
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Истпвременп са лпбираоем пдбпр заппшиое тражеое щире ппдрщке кпд 
дпнатпрских прганизација и прпграма  кпји су активни у регипну (ЕУ, 
УСАИД, ЕУ ПРПГРЕС) какп би ппдржали иницијативу. Изградопм гранишнпг 
прелаза премпстиће се дпсадащоа слаба сапбраћајна ппвезанпст щтп ће 
имати за резултат ефикаснију размену људи, дпбара и услуга, пднпснп нпве 
привредне активнпсти, размену искустава и знаоа. На пвај нашин стварају 
се  предуслпви за лакщи и бпљи приступ ппслпвима, тржищтима, 
пбразпваоу и др. Реализацијпм пвпг прпјекта грађани ппгранишних 
ппщтина неће мпрати вище да путују 104 км на релацији Тргпвищте-Крива 
Паланка већ самп 42 км. Израда пдгпварајуће урбанистишкп - технишке 
дпкументације и закпнпм прпписаних пдпбреоа, наредни је кпрак ка 
реализацији прпјеката. Пва етапа пбухвата израду регулаципнп 
урбанистишкпг плана гранишнпг прелаза, рещаваое импвинских сппрпва,  
израду прпјектнп технишке дпкументације за изградоу и ппремаое 
гранишнпг прелаза, израду прпцене утицаја на живптну средину, дпбијаоа 
грађевинске дпзвпле и пбезбеђиваое средстава за изградоу гранишнпг 
прелаза у складу са ЕУ стандардима. Прпјекта у заврщнпј фази садржи 
изградоу и ппремаое гранишнпг прелаза "Калпвп" у складу са ЕУ 
стандардима.  

 

Прекпгранишни партнери на прпјекту: Ппщтине Крива Паланка, Ранкпвце и 
Старп Нагпришане БРЈМ.  

Планирани резултати 
прпјекта: 

 Ствпрени прганизаципни и технишки предуслпви за птвараое 
заједнишкпг гранишнпг прелаза "Калпвп" 

 Гранишни  прелаз "Калпвп" стављен у пперативну функцију у складу 
са ЕУ стандардима 

Пптребне активнпсти: 1. Птклаоаое евентуалних препрека за птвараое гранишнпг прелаза 
лпбираоем кпд надлежних наципналних институција у Србији и 
Македпнији 

2. Израда Плана детаљне регулације гранишнпг прелаза "Калпвп" 

3. Израда технишке дпкументације за изградоу и ппремаое гранишнпг 
прелаза "Калпвп" и приступних сапбраћајница *Израда главнпг 
прпјекта. Израда прпцене утицаја на живптну средину. Издаваое 
грађевинске дпзвпле+ 

4. Израда предлпга прпјекта и технишких спецификација за изградоу 
гранишнпг прелаза у складу са ЕУ стандардима ( пбезбеђиваое 
финансијских средстава из наципналних извпра и/или фпндпва ЕУ) 

5. Изградоа и ппремаое гранишнпг прелаза "Калпвп" 

Трајаое прпјекта: 24 месеца 

Претппставке/ризици 
за реализацију 
прпјекта: 

Разумеваое и ппдрщка надлежних наципналних институција из Србије и 
Македпније 
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3. Бучет Прпјекта 

 

Назив активнпсти Бучет у ЕУР 

1. Птклаоаое евентуалних препрека за птвараое гранишнпг прелаза 
лпбираоем кпд надлежних наципналних институција у Србији и Македпнији 

5,000.00 

2. Израда Плана детаљне регулације гранишнпг прелаза "Калпвп" 10,000.00 

3. Израда технишке дпкументације за изградоу и ппремаое гранишнпг прелаза 
"Калпвп" и приступних сапбраћајница 

30,000.00 

4. Израда предлпга прпјекта и технишких спецификација за изградоу гранишнпг 
прелаза у складу са ЕУ стандардима 

5,000.00 

5. Изградоа и ппремаое гранишнпг прелаза "Калпвп" 250,000.00 

Укупнп 300,000.00 

 

Извпри финансираоа ЕУР % 

1. Наципнална дпнација и/или пстали дпнатпри 300,000.00 100% 

Укупнп 300,000.00 100% 

 

 
Прилпг № 1.: Карта Намена прпстпра према Прпстпрнпм плану ппщтине Тргпвищте 

 
Извпр: Прпстпрни план ппщтине Тргпвищте.  А.Д. Југпслпвенски институт за урбанизам и станпваое. 
Бепград - Тргпвищте. април 2010. гпдине.  
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ППКРЕТАОЕ ПРЕДУЗЕЋА "ПЧИОА" 2. 

Назив кпнцепта прпјекта № 

 

1.  Знашај прпјекта 

 

Ппзадина Прпјекта: 

(Презентација ппштег 
стаоа и прпблема, 
кпје се путем прпјекта 
мпже прпменити)   

 

Прпизвпднп - прпметнп предузеће (ППП) "Пшиоа" пснпванп је 1989. 
гпдине. Пнп се налази се у сампј варпщици Тргпвищте на ппврщини пд 
6.624 m2.  У свпм саставу ППП "Пшиоа" ималп је  шетири радне јединице 
разлишитпг прпфила (пакпваое и дпрада кафе, зрнастих и пращкастих 
прпизвпда, прпизвпдоа хлеба, прпизвпдоа пастрмке и  прпизвпдоа 
пластишних  шаща за млекарску индустрију). Предузеће је заппщљавалп 227 
радника пд кпјих је пкп 2% са виспкпм струшнпм спремпм, 3,5% са вищпм 
щкплпм, 40,5% са средопм щкплпм, 6,2% су КВ радници и псталих 47,6% су 
радници са пснпвним пбразпваоем. Накпн ппкущаја вище неуспещних 
приватизација пвп предузеће је пд 15 априла 2011 је у стешају. Према 
ппдацима Агенције за лиценцираое стешајних управника ликвидаципна 
вреднпст импвине ( впзила, зграде, земљищте, ппрема залихе гптпвих 
прпизвпда и пплу-прпизвпда) ППП "Пшиоа"  прпцеоена је у изнпсу пд 
144.272.480,00 РСД, пднпснп 1,260,000.00 ЕУР. У тпку стешајнпг ппступка деп 
импвине је прпдат за намиреое неизмирених пбавеза.   Ппследоа прпдаја 
реализпвана је 16 пктпбра 2013 када је деп ппкретне импвине ( впзила, 
ппрема, гптпви прпизвпди и птпадни папир) прпдат метпдпм неппсредне 
ппгпдбе. Прпдајпм импвине рещава се самп деп прпблема ППП "Пшиоа", 
затп је ппкренут ппступак израде Студије за пдређиваое вреднпсти 
капитала ППП "Пшиоа" какп би се прпнащлп трајнп рещеое за нагпмилане 
пбавезе предузећа крпз прпдају. Рукпвпдствп ппщтине Тргпвищте је 
заинтереспванп за стављаое пвпг предузећа у функцију јер би се оегпвим 
активираоем пмпгућилп птвараое 150 нпвих радних места. У тпку су 
интензивни прегпвпри рукпвпдства ппщтине на релацијама Агенција за 
приватизацију - Центар за стешај Бепград - пптенцијални инвеститпри пкп 
изналажеоа трајнпг и пдрживпг рещеоа за ППП Пшиоа.  

Циљне групе/ 
Кприсници прпјекта: 

 Агенција за приватизацију - Центар за стешај Бепград 

 Пптенцијални приватни инвеститпри ( приватне кпмпаније и/или 
МПС). 

 Незаппслени радници (150) 

 

2. Ппис прпјекта и активнпсти 

 

Ппис и циљеви 
прпјекта: 

Циљ прпјекта: Ппкретаое и пживљаваое предузећа ППП Пшиоа крпз 
развпј јавнп-приватнпг партнерства. Сарадоа пп мпделу јавнп-приватнпг 
партнерства заснива се на међуспбнп усаглащеним циљевима јавнпг и 
приватнпг сектпра тпкпм реализације пдређенпг јавнпг прпјекта. За успех 
јавнп-приватнпг партнерства пд сущтинскпг знашаја је да се партнерствп 
усппстави и развија на снажним и здравим пснпвама прекп адекватнпг 
легалнпг пквира. 
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Пснпвна идеја јавнп-приватнпг партнерства јесте да, где је тп мпгуће, 
ппвеже идеју расппделе ризика између јавнпг и приватнпг сектпр са 
ппвећанпм ефикаснпщћу реализације прпјекта кпју треба да пбезбеди 
приватни сектпр.  Пснпвна идеја прпјекта је да се прекп нпвпг правнпг 
ентитета заснпванпг на јавнп приватнпм партнерству (Ппщтина Тргпвищте и 
приватни инвеститпр) заврщи стешајни ппступак ППП Пшиоа и ппкрене 
прпцес прпизвпдое. Заврщетак стешајнпг ппступка ппдразумева прпдају 
капитала ППП Пшиоа у стешају  пптенцијалнпм инвеститпру. Инвеститпр 
заједнп са ппщтинпм Тргпвищте пснива нпви прави ентитет заснпван на 
принципима јавнп приватнпг партнерства шије ппслпваое се темељи на 
реалнпм и пдрживпм прпграму ппслпваоа. Изналажеоем кредитних 
средстава пд дпмаћих и инпстраних извпра финансираоа ппкреће се 
прпцес прпизвпдое и пмпгућава заппщљаваое радника.  Наципнални 
партнер на прпјекту: Агенција за приватизацију - Центар за стешај Бепград. 

Планирани резултати 
прпјекта: 

 Ствпренп приватнп јавнп партнерствп пмпгућилп ппкретаое 
прпцеса прпизвпдое у ППП Пшиоа и заппщљаваое 150 радника. 

Пптребне активнпсти: 1. Израда Бизнис Плана и Прпграма ппслпваоа нпвпг правнпг 
ентитета заснпванпг на јавнп приватнпм партнерству. 

2. Псниваое нпвпг правнпг ентитета (Ппщтина Тргпвищте и приватни 
инвеститпр) 

3. Пбезбеђиваое кредитних средстава за  ппкретаоа прпцеса 
прпизвпдое. 

Трајаое прпјекта: 12 месеци 

Претппставке/ризици 
за реализацију 
прпјекта: 

 Успещан Заврщетак стешајнпг ппступка ППП Пшиоа 

 

3. Бучет Прпјекта 

 

Назив активнпсти Бучет у ЕУР 

1. Израда Бизнис Плана и Прпграма ппслпваоа нпвпг правнпг ентитета 
заснпванпг на јавнп приватнпм партнерству 

10,000.00 

2. Псниваое нпвпг правнпг ентитета (Ппщтина Тргпвищте - приватни 
инвеститпр) 

5,000.00 

3. Пбезбеђиваое кредитних средстава за  ппкретаоа прпцеса прпизвпдое ( 
средства за пбезбеђиваое сппственпг ушещћа у кредиту)  

85,000.00 

Укупнп 100,000.00 

 

Извпри финансираоа ЕУР % 

1. Дпнатпр: Наципнална дпнација     85,000.00  85% 

2. Ппднпсилац прпјекта: Ппщтина Тргпвищте    15,000.00  15% 

Укупнп  100,000.00  100% 
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ЗДРАВЉЕ ЖЕНА 
НАБАВКА КПЛППСКППА И МИКРПСКППА ЗА ППРЕМАОЕ ГИНЕКПЛПШКЕ СЛУЖБЕ 

3. 

Назив кпнцепта прпјекта № 

 

1.  Знашај прпјекта 

 

Ппзадина Прпјекта: 

(Презентација ппштег 
стаоа и прпблема, 
кпје се путем прпјекта 
мпже прпменити)     

 

Карцинпм грлића материце (цервикални карцинпм), представља глпбални 
прпблем нарпшитп у земљама у развпју. Према ппдацима Светске 
здравствене прганизације Србија има највећу инциденцију19 рака грлића 
материце у Еврппи.Пвп је други пп ушесталпсти малигни тумпр кпд жена, 
ппсле рака дпјке. Гпдищое се у Србији пткрије 1400 нпвих слушајева рака 
грлића материце. Стандардизпвана стппа инциденције рака грлића у 
централнпј Србији изнпси 27,2 на 100.000 жена, щтп представља највищу 
стппу инциденције у Еврппи. Виспка стппа инциденције (26,7 на 100.000) 
забележена је и у Пшиоскпм пкругу.  Већина нпвих слушајева карцинпма 
грлића материце (пкп 80%) пткрива се у маое развијеним регипнима света, 
у каснијим фазама бплести када је прпгнпза бплести лпща. Тп је изузетнп 
ппдмукла бплест кпја свпје правп лице ппказује у пппдмаклпј фази. Низак 
пбухват жена средоих и старијих гпдина редпвним превентивним 
прегледима, слаб приступ сепским ппдрушјима и недпвпљна 
инфпрмисанпст жена утишу на пваквп стаое. Парадпксалнп је да је 
карцинпм грлића материце један пд пблика карцинпма кпји има виспку 
стппу пбпљеваоа и смртнпсти иакп га је вепма једнпставнп спрешити и 
лешити. Наиме, пвај карцинпм сппрп напредује, дпступан је прегледу, има 
мпгућнпст релативнп једнпставне ране дијагнпстике у ппшетнпм стадијуму. 
Редпвним гинекплпщким и кплппскппским прегледпм, ПАПА бриспм и 
пдгпварајућим терапеутским техникама, мпже се спрешити настанак 
инвазивних фпрми пвпг карцинпма. Редпвни прегледи (скрининг) сваких 
три дп пет гпдина мпже да спреши и шетири пд пет слушајева рака грлића 
материце.  Самим тим знашај примарне здравствене защтите у дпмпвима 
здравља има велики утицај у превенцији пвпг малигнпг пбпљеоа кпд жена. 
Здравствена защтита станпвнищтва ппщтине Тргпвищте заступљена је 
прекп Дпма Здравља Тргпвищте и сепских амбуланти. Оихпва пснпва 
карактеристика је непдгпварајућа ппремљенпст и дефицит струшних 
кадрпва. Илустративан је ппдатак Републишкпг фпнда за здравственп 
псигураое Србије из септембра 2013  да п 4936 псигураника здравствене 
защтите у ппщтини брине 5 лекара.  

Циљне групе/ 
Кприсници прпјекта: 
(Кпје су тп групе на 
кпје прпјекат има 
утицај) 

Циљна пппулација су станпвнице Ппщтине Тргпвищте старпсти 25 – 69 
гпдина. Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику Србије (пппис 
из 2011. гпдине) у пвпј групи се налази 1331  жена у ппщтини Тргпвище. 

 
 
 

                                                 
19 Инциденца или ушесталпст је статистишки ппјам кпјим се у епидемиплпгији изражава брпј 
нпвпзаражених или нпвппбплелих пспба на пдређен брпј станпвника, у тпку некпг временскпг 
перипда. Изражава се у виду брпја или прпцената. 
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2. Ппис прпјекта и активнпсти 
 

Ппис и циљеви 
прпјекта: 

Циљ прпјекта је Јашаое капацитета здравствене устанпве у ппщтини 
Тргпвищте за спрпвпђеое редпвних прегледа (скрининга) и ранпг 
пткриваоа прпмена грлића материце. Дпм здравља Тргпвищте у  
кппрдинацији са представницима лпкалне сампуправе,  удружеоима 
грађана, средствима јавнпг инфпрмисаоа, спрпвпди акције едукације и 
мптивације жена да се пдазпву ппзиву за скрининг  у щтп већем брпју. У 
прпцесу едукације, мптивације и ппвећаоу пдазива станпвнищтва ппсебнп 
су важне активнпсти щтампаоа прппаганднпг материјала (брпщуре, 
ппстери) и трибине-ппсете лекара у сепским заједницама ппщтине. 
Паралелнп са кампаопм ппдизаоа свести жена п знашају редпвних 
прегледа и ранпг пткриваоа прпмена грлића материце  спрпвпди се  
набавка ппреме (кплппскппа и микрпскппа) за гинекплпщку службу. Дпм 
здравља, у складу са свпјим кадрпвским и прпстпрним мпгућнпстима, 
припрема план ппзиваоа, прганизује ппзиваое и тестираое жена, с тим да 
пмпгуће женама тестираое и ван оихпвпг раднпг времена.  Планира се да 
се ппзивима пбувати најмаое трећина циљне пппулације тпкпм једне 
гпдине. Скринингпм је идентификпвана  циљна група жена, пд 25-69 гпдина 
живпта, пднпснп пкп 400 жена гпдищое. 
 

Лпкални партнер на прпјекту: Дпм здравља ппщтине Тргпвищте. 

Планирани резултати 
прпјекта: 

400 жена старпсти пд 25-69 гпдина је гпдищое пбухваћенп превентивним 
прегледима за ранп пткриваое  карцинпма грлића материца 

Пптребне активнпсти: 1. Едукација и инфпрмисаое припадника циљне пппулације п знашају 
редпвних гинекплпщких прегледа и ранпг пткриваоа прпмена 
грлића материце ( щтампаое брпщура и ппстера, прганизпваое 
трибина и предаваоа  у селима ппщтине). 

2. Набавка кплппскппа и микрпскппа за ппремаое гинекплпщке 
службе (ппрема за ранп пткриваое прпмена грлића материце ) 

3. Скрининг: Прганизпваое гинекплпщких прегледа жена применпм 
ппреме за ранп пткриваое прпмена грлића материце.  

Трајаое прпјекта: 12 месеци 

Претппставке/ризици 
за реализацију 
прпјекта: 

 Циљна пппулација заинтереспвана за ушещће у прпјекту. 

 Виспк прпценат жена кпје су се пдазвале ппзиву и јавиле у дпм 
здравља  на скрининг /преглед 

 
3. Бучет Прпјекта 
 

Назив активнпсти Бучет у ЕУР 

1. Едукација и инфпрмисаое припадника циљне пппулације     2,500.00  

2. Набавка кплппскппа и микрпскппа  за ппремаое гинекплпщке службе   15,000.00  

3. Скрининг     2,500.00  

Укупнп  20,000.00  

 

Извпри финансираоа ЕУР % 

1. Дпнатпр:   18,000.00  90% 

2. Ппднпсилац прпјекта:     2,000.00  10% 

Укупнп  20,000.00  100% 
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ПТВАРАОЕ ПТКУПНЕ СТАНИЦА И ПАК ЦЕНТАР ЗА ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДЕ, ЛЕКПВИТП 
БИЉЕ И ШУМСКЕ ПЛПДПВЕ 

4. 

Назив кпнцепта прпјекта № 

 

1.  Знашај прпјекта 

 

Ппзадина Прпјекта: 

(Презентација ппштег 
стаоа и прпблема, 
кпје се путем прпјекта 
мпже прпменити)     

 

Ппщтина Тргпвищте припада групи изразитп недпвпљнп развијених 
јединица лпкалних сампуправа  шији је степен развијенпсти исппд 60 % 
републишкпг прпсека. Пстварени наципнални дпхпдак и висина инвестиција 
пп глави станпвника у ппщтини је далекп исппд републишкпг прпсека и не 
дпстиже ни 1/3 прпсека НД пп станпвнику Србије.  Ппщтина Тргпвищте свпј 
развпј базира на ппвпљним прирпдним ресурсима (впда, щуме, земљищте, 
щумски  плпдпви и лекпвитп биље) валпризпваним у ппљппривреди. Данас 
је у ппщтини 90% дпмаћинстава ппљппривреднп активнп, међутим 
углавнпм се прпизвпди за сппствене пптребе али има и тржищних вищкпва.  
Укупан степен реализације ппљппривредних прпизвпда   на тржищту, када 
се дпдају щумски плпдпви, изнпси  самп 32.23%. Непрганизпванп тржищте 
ппљппривредних прпизвпда, ниске пткупне цене и пдсуствп прераде су 
кљушни разлпзи нискпг степена реализације ппљппривредних прпизвпда 
на тржищту. Прерада ппвртарских и впћарских прпизвпда је заступљена 
самп на ппљппривредним газдинствима, при шему се највећи деп 
прерађевина кпристи за сппствене пптребе. Сакупљаое щумских плпдпва и 
лекпвитпг биља кпје врщи лпкалнп станпвнищтвп на целпј теритприји 
ппщтине представља извпр дпдатних прихпда. Пткупна места углавнпм су 
прганизпвана пд стране пткупљиваша кпји се дужи временски перипд баве 
прикупљаоем и пткуппм щумских плпдпва. Пткупљују се  вргао, лисишара, 
щумска бпрпвница и щипурак. Највећи деп прпизвпда пласира у 
ринфузним пакпваоима, фирмама ван ппщтине кпје даље прерађују пакују 
и дистрибуирају. Маоа кплишина прпизвпда се преради али самп дп 
пблика пплупрпизвпда (суви вргао,  саламурене гљиве и сл.).  
Предузетници кпји се баве пткуппм главне препреке за развпј финалних 
прпизвпда пд щумских плпдпва и лекпвитпг биља виде пре свега у 
недпстатку инвестиција, адекватних  канала дистрибуције и пдсуства 
технишке ппмпћи.  

Циљне групе/ 
Кприсници прпјекта: 

(Кпје су тп групе на 
кпје прпјекат има 
утицај) 

 Ппљппривредни прпизвпђаши у ппщтини 

 Сакупљаши щумских плпдпва и лекпвитпг биља 

 Пткупљиваши щумских плпдпва и лекпвитпг биља 

 Грађани ппщтине Тргпвищте 5091 

 

2. Ппис прпјекта и активнпсти 
 

Ппис и циљеви 
прпјекта: 

Циљ прпјекта: Ппвећаое кпнкурентнпсти ппщтине и ствараое мпгућнпсти 
заппщљаваоа сепскпг станпвнищтва крпз прганизпванп прикупљаое, 
прераду и дистрибуцију ппљппривредних прпизвпда и прпизвпда са 
дпдатпм вреднпщћу на дпмаћем и инпстранпм тржищту. Пд прпјекта се 
пшекује да јашаоем капацитета ппљппривредних прпизвпђаша и сакупљаша 
щумских плпдпва и лекпвитпг биља утише на ппвећаое пбима и 
ппбпљщаое квалитета ппљппривредних прпизвпда, щумских плпдпва и 
лекпвитпг биља. 
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Лпкална сампуправа планира да усппстави Центар за сакупљаое, пткуп и 
прераду ппљппривредних прпизвпда, щумских плпдпва и лекпвитпг биља. 
Центар има за циљ да уппсли лпкалну радну снагу и унапреди прпизвпдоу 
и тржищни пласман ппљппривредних прпизвпда и щумских плпдпва 
кпјима ппщтина распплаже. Ствараоем нпвих прпизвпда са дпдатпм 
вреднпщћу крпз прераду и пакпваое ппвећава се оихпва кпнкурентнпст на 
тржищту. Прпизвпди пппут сирупа пд бпрпвнице, саламурене гљиве, 
јабукпвп сирће, чемпви, кпмппти и сл. имају мпгућнпст сталнпг пласмана у 
прпдајним пбјектима здраве хране у регипну и щире. Прпјектпм је 
предвиђена изградоа складищта, сущаре,  хладоаше, ппстрпјеоа за 
пакпваое и прераду прпизвпда, фпрмираое ппстрпјеоа за спртираое. 
Ппщтина пбезбеђује земљищте са лпкацијскпм дпзвплпм за усппстављаое 
центра. 

 

Лпкални партнер на прпјекту: Удружеое Пшиоска Бпрпвница. 

Планирани резултати 
прпјекта: 

 Усппстављен  Центар за сакупљаое, пткуп и прераду 
ппљппривредних прпизвпда, щумских плпдпва и лекпвитпг биља са 
4 пткупне станице у ппщтини Тргпвищте. 

 Ппвећан прихпд пд прпдаје ппљппривредних прпизвпда и щумских 
плпдпва за 15%.   

Пптребне активнпсти: 1. Израда технишке дпкументације за изградоу Центра за сакупљаое, 
пткуп и прераду ппљппривредних прпизвпда, щумских плпдпва и 
лекпвитпг биља у ппщтини Тргпвищте. 

2. Технишкп и институципналнп усппстављаое пткупнпг центра 
*Израда тендерске дпкументације за изградоу и набавку ппреме; 
Изградоа пбјекта и ппремаое капацитета за примарну прераду и 
складищтеое ппљппривредних прпизвпда и щумских плпдпва ( 
сущара, мащине за праое и сешеое впћа и ппвраћа, инспекцијска 
трака; хладоаша; ппрема за прихват сирпвине и птпрему гптпвих 
прпизвпда) ; Пбука заппслених+. 

3. Едукација и ппвезиваое ппљппривредника и сакупљаша щумских 
плпдпва са циљем унапређеоа оихпве кпнкурентнпсти. 

4. Израда маркетинг Студије: Прганизпванп истраживаое тржищта и 
усппстављаое ппслпвних веза за ппједине врсте лекпвитпг биља и 
щумских плпдпва. 

5. Пласман прпизвпда и цертификација пдабраних прпизвпда за 
циљана тржищта. 

Трајаое прпјекта: 12 месеци 

Претппставке/ризици 
за реализацију 
прпјекта: 

 Ппстпји сирпвинска база 

 Заинтереспванпст ппљппривредника и сакупљаша 
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3. Бучет Прпјекта 

 

Назив активнпсти Бучет у ЕУР 

1. Израда технишке дпкументације за изградоу Центра за сакупљаое, пткуп и 
прераду ппљппривредних прпизвпда, щумских плпдпва и лекпвитпг биља у 
ппщтини Тргпвищте. 

3,000.00 

2. Технишкп и институципналнп усппстављаое Центра 40,000.00 

3. Едукација и ппвезиваое ппљппривредника и сакупљаша щумских плпдпва са 
циљем унапређеоа оихпве кпнкурентнпсти. 

1,000.00 

4. Израда маркетинг Студије 2,000.00 

5. Пласман прпизвпда и цертификација пдабраних прпизвпда за циљана 
тржищта. 

4,000.00 

Укупнп 50,000.00 

 

Извпри финансираоа ЕУР % 

1. Наципнална дпнација (Влада РС/ МПШВ)   25,000.00 50% 

2. Пстали дпнатпри 20,000.00 40% 

3. Ппднпсилац прпјекта:  5,000.00 10% 

Укупнп 50,000.00 100% 
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ПРЕРАДА И ПАКПВАОЕ МЕДА 
»Мед са Пчиое « 

5. 

Назив кпнцепта прпјекта № 

 
1.  Знашај прпјекта 
 

Ппзадина Прпјекта: 
(Презентација ппштег 
стаоа и прпблема, 
кпје се путем прпјекта 
мпже прпменити)     
 

Ппдрушје ппщтине Тргпвищте захваљујући ппвпљним климатским и 
екплпщким услпвима има квалитетне извпре нектара и пплена за пшеле. 
Бпгатствп медпнпсним биљем и традиципналнп пшелареое у дплини 
Пшиое има за ппследицу прпизвпдоу квалитетнпг меда преппзнатљивпг и 
ван граница ппщтине.  У ппщтини Тргпвищте пшеларствп се ппјављује кап 
прпизвпдна грана у усппну. У ппщтини има 150 пшелара са 2500 кпщница. 
Пкп 10% дпмаћинстава на теритприји ппщтине пстварује дпдатне прихпде 
прпдајпм меда и пшелиоих прпизвпда. Прпсешнп гпдищое се прпизведе  
20-30 тпна меда. Пшелари у ппщтини имају искуствп у прпизвпдои меда и 
прпизвпде квалитетан мед, међутим недпстају специфишна знаоа и 
инфпрмације из дпмена прераде, пакпваоа и пласмана меда. Мед са 
теритприје ппщтине Тргпвищте није брендиран, пакпваое је једнпставнп и 
једнппбразнп. Прерада и пакпваое меда се пбишнп врщи у прпстпријама 
кпје не задпвпљавају у пптпунпсти услпве сигурнпсти хране, кап и без 
пдгпварајуће ппреме за прераду и пакпваое. Наступ на тржищту није 
прганизпван. Развпј пшеларства је знашајан за ппщтину Тргпвищте јер 
пмпгућује заппщљаваое и ппвећаое стандарда станпвнищтва. Пшеларствп 
је рентабилна и прпфитабилна прпизвпдоа и улпжена средства се брзп 
враћају. Ппвећаоем кприщћеоа меда ппвећава се и здравствена и 
психишка стабилнпст те су нужне прпмене у навици исхране јер пп 
пптрпщои меда пп глави станпвника Србија се налази на дну еврппске 
лествице. Развпј пшеларства прати и развпј ппреме и прпизвпдоу и прпмет 
лекпвитих и кпзметишких препарата щтп јпщ вище даје щансу за развпј пвпг 
ппдрушја. 

Циљне групе/ 
Кприсници прпјекта: 

(Кпје су тп групе на 
кпје прпјекат има 
утицај) 

 Удружеое пшелара и пшелари на теритприји ппщтине Тргпвищте.  

 Пптрпщаши меда:  угпститељски пбјекти, предщкплске и щкплске 
устанпве, дпмпви пензипнера и сл 

 Прпдајни пбјекти здраве хране у регипну 

 

2. Ппис прпјекта и активнпсти 
 

Ппис и циљеви 
прпјекта: 

Циљ прпјекта је да се на пгранишенпј теритприји дплина Пшиое усппстави 
технплпгија прпизвпдое и пакпваое меда, кпја пмпгућава регистрпваое 
прпизвпда са гепграфскпм пзнакпм. Прпјекат предвиђа израду елабпрата, 
кпјим ће мед са ппдрушја Дплине Пшиое бити пријављен кпд Завпда за 
защтиту интелектуалне свпјине, за регистрпваое гепграфске пзнаке. Пвим 
ће практишнп сви пшелари са пзнашенпг ппдрушја, кпји буду ушествпвали у 
прпјекту и у прпизвпдои меда и буду ппщтпвали утврђена правила и 
прпцедуре, дпбити прилику да ппд именпм "Мед са Пшиое" прпизвпде и 
прпдају мед са гепграфскпм пзнакпм. Прпјект садржи кпмппнету јашаоа 
капацитета пшелара у дпмену прпизвпдое, квалитета и пласмана меда и 
пшелиоих прпизвпда. Превасхпднп крпз едукативне и маркетинг 
активнпсти у вези правила и прпцедура за прпизвпдоу прпизвпда са 
гепграфскпм пзнакпм. Прекп адаптације пбјеката за прикупљаое и прераду 
меда и набавку специјализпване ппреме за прераду и пакпваое меда 
стварају се инфраструктурни услпви за брендираое  прпизвпда "Мед са 
Пшиое".   
Лпкални партнер на прпјекту: Удружеое пшелара. 
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Планирани резултати 
прпјекта: 

 Защтићен и прпмпвисан прпизвпда са гепграфскпм пзнакпм 
ппрекла "Мед са Пшиое" 

 Пшелари ппвећали  прихпд пд прпдаје меда за 25% 

Пптребне активнпсти: 1. Израда елабпрата п защтити гепграфскпг ппрекла  "Мед са Пшиое" 
*Испитиваое квалитета меда, тендерска прпцедура за израду 
елабпрата и израда елабпрата+ 

2. Защтита и прпмпвисаое гепграфске пзнаке "Мед са Пшиое" кпд 
Завпда за защтиту интелектуалне свпјине. 

3. Адаптације пбјеката за прикупљаое и прераду меда и набавка 
специјализпване ппреме за прераду и пакпваое меда 

4. Едукативне и маркетинг активнпсти * усвајаое правила и прпцедура 
за  прпизвпдоу прпизвпда са гепграфскпм пзнакпм, израда лпгпа 
бренда  "Мед са Пшиое", израда етикета и амбалаже за прпизвпд+ 

5. Прпмпција и пласман прпизвпда на тржищте (прпмптивна кампаоа 
у регипну: угпститељски пбјекти, предщкплске и щкплске устанпве, 
дпмпви пензипнера, прпдајни пбјекти здраве хране, лпкални 
сајмпви и излпжбе...) 

Трајаое прпјекта: 12  месеци 

Претппставке/ризици 
за реализацију 
прпјекта: 

 Неппстпје закпнске сметое за защтиту гепграфске пзнаке "Мед са 
Пшиое"   

 Пшелари ппщтују правила и прпцедуре за прпизвпдоу  меда са 
гепграфскпм пзнакпм  "Мед са Пшиое"   

 Ппстпје дпвпљне кплишине квалитетнпг меда за прераду и пласман  
 
3. Бучет Прпјекта 
 

Назив активнпсти Бучет у ЕУР 

1. Израда елабпрата п защтити гепграфскпг ппрекла  "Мед са Пшиое"  4,000.00 

2. Защтита и прпмпвисаое гепграфске пзнаке "Мед са Пшиое" кпд Завпда за 
защтиту интелектуалне свпјине. 

1,000.00 

3. Адаптације пбјеката за прикупљаое и прераду меда и набавка 
специјализпване ппреме за прераду и пакпваое меда 

20,000.00 

4. Едукативне и маркетинг активнпсти 3,000.00 

5. Прпмпција и пласман прпизвпда на тржищте 2,000.00 

Укупнп 30,000.00 

 

Извпри финансираоа ЕУР % 

1. Дпнатпр: Наципнална дпнација/субвенција и пстали 
дпнатпри 

25,500.00 85% 

2. Ппднпсилац прпјекта: Ппщтина Тргпвищте и Удружеое 
пшелара 

4,500.00 15% 

Укупнп 30,000.00 100% 

 



Ha ocHony qraHa 41. Craryra orturr4He Tpronumre (<CnyN6eHrr rJracHr{K
flqNrrcror oKpyra), 6p.28108), Crynruruua o[rrrrr4He Tproruune, Ha ceAHr.{i],H

o4pNaHoj taua l0.04.20l4.rotuHe, 4ouela je

oAnyKy
o ycBajarby Crpareruje pyparrHor pa3Boja

orrrrrruHe TpronuruTe 3a rreprroA 201 4.-20l8.ro4uua

t{ran 1.

Ycnaja ce Crpaterraja pypamror pa:ooja orrrrrr4He Tproruume 3a rrepr4oA
2014.-2018. roArrHa.

[t:au2.
CacrasHu 4eo O4ryre je Crpareruja pypamror pasroja oilrrrr4He Tproeame

3a repr4oA 2014-2018. roAr.rHa.

Ilnan 3.

O4lyra cryila Ha cHary AaHoM AoHorxerLa.

O4nyny o1jasuru y,,ClyN6eHoM rJracHumy fpaga Bpama"

CKYNUITI4HA OT]ruTI4HE TP|OBI4IIITE


