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I        Уводна реч председника општине 
 
 
           Поштовани суграђани, 

 
 

Услед убрзаног привредног и друштвеног развоја Републике Србије, транзиције 
привреде, процеса децентрализације и придруживања Евроатланским интеграцијама, 
општина Трговиште нашла се пред бројним изазовима. Ради решевања свих проблема и 
питања  од значаја за дугорочни развој приступи, Скупштина општине Трговиште донела 
је одлуку да се приступи процесу израде Стратегије одрживог развоја општине 
Трговиште. 

Основни задатак у процесу планирања је одредити дугороцне циљеве и приоритете 
одрживог развоја и предложити мере и активности које ће допринети њиховом 
остваривању.  Свој допринос изради овог документа дали грађани, организације из 
цивилног сектора, интересне заједнице, представници привреде и јавних и јавних 
комуналних предузећа, као и политичких фактора уз подршку локалних стручњака из 
анализираних области.  

Планирање сопственог развоја представља одговорност за будућност и утврђивање 
идеја и путева, односно задатака и средстава реално потребних да би се остварили 
жељени циљеви. Процес планирања је инструмент у функцији ефикаснијег одлучивања о 
важним питањима на оптимализацији расположивих ресурса и искориштавању 
могућности у складу са трендовима развоја Републике Србије и међународног окружења. 

Израдом Стратегије одрживог развоја општине Трговиште, ми показујемо 
спремност да се одредимо према својој будућности и да створимо све неопходне 
предуслове за реализацију капиталних пројеката сопственим људским и финансијским 
ресурсима, као и уз помоћ институција Републике Србије и фондова и институција 
Европске уније и других међународних субјеката. 

Поносни на своју традицију и порекло, чувајући богато наслеђе,  учинимо 
заједнички напор да општине Трговиште поново заблиста пуним сјајем и тиме створимо 
услове за бољи и квалитетнији живот за нас као и за генерације које долазе.  
 
Остваримо циљеве заједно! 
 
 
 
                             Председник општине Трговиште 
                                    Господин  Дарко Томић  



 
 
 
 
 

II   Методологија израде Стратегије 
 
 

У процесу стратешког планирања , општина Трговиште, применила је 
методологију СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ која је 
настала као резултат активности Пројекта EXCHANGE 2 – заједничка подршка локалним 
самоуправама у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања за 
потребе Сталне конференције градова и општине и локалних самоуправа у Србији.  
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ наслања се на 
оквирни план «Миленијумских развојних циљева» УН. На националном нивоу, 
усклађена је са Националном Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и 
другим националним стратегијама које се тичу одрживг развоја локалне заједнице 
 

Стратегија одрживог развоја Трговишта, као општи СТРАТЕШКИ ПЛАН 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ, даје јасне смернице и подстицаје за будући развој општине 
Трговиште. Он обухвата све смернице, циљеве и мере релевантне за све секторе, 
стварајући услове за реализацију и развој других планова на локалном нивоу. 

Детаљнији секторски планови и стратегије на локалном нивоу развијаће се и 
имплементирати у пуној сагласности и интеграцији са Стратегијом одрживог развоја. 
Они имају за циљ да, у оквиру својих области, испуне и развију могућности шире 
дефинисане Стратегијом одрживог развоја општине Трговиште, поштујући смернице  
задате визијом, циљевима и приоритетима и пружајући оперативну подршку пројектима 
и активностима предвиђеним акционим плановима. 
  
  Стратегија одрживог развоја локалне заједнице заснива се на 
ПАРТИЦИПАТИВНОМ ПРИСТУПУ, који подразумева директну укљученост јавних и 
приватних заинтересованих страна у току трајања целокупног процеса.  
 

У процесу израде Стратегије одрживог развоја општине Трговиште, почев од фазе 
планирања па до фазе реализације и управљачких активности, учествовао је велики број 
субјеката са  различитим функцијама и улогама. 

 
За општу елаборацију СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ, биле су задужене све јавне и приватне стране окупљене у Партнерском 
форуму, док су стручне стране окупљене у ТЕМАТСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ и 
КООРДИНАЦИОНИ ТИМ учествовале у изради Стратегије.  



 
На првом састанку, чланови Партнерског форума, идентификовали су следеће 

тематске радне групе:  
• Радна група за урбано планирање и инфраструктуру 
• Радна група за економски развој (привреду, пољопривреду и туризам) 
• Радна група за заштиту животне средине 
• Радна група за друштвенe делатности 
 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ одрживог развоја састојао се од ПЕТ ФАЗА које 
се понављају у десетогодишњем циклусу: 
 
ФАЗЕ  ДОКУМЕНТА  
 
Покретање процеса стратешког планирања Организациона структура- регулатива 
Профилисање заједнице- анализа текућег 
стања 

Извештај о одрживости 

Дефинисање приоритета, визије и циљева  Стратешки документ 
Пројекти и активности за одређене 
резултате 

Акциони план  

Имплементација, управљање, праћење Управљачки систем 
Маркетинги комуникација План комуникације 

 
Циклус израде Стратегије одрживог развоја почео је израдом АНАЛИЗЕ ТЕКУЋЕГ 

СТАЊА- ПРОФИЛИСАЊЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ, током које су текуће стање и фактори 
одрживости процењени и идентификовани. На основу прикупљених одатака, 
представници јавног, бизнис и цивилног сектора, дефинисали су снаге, слабости, 
могућности и препреке одрживог развоја. Резултати анализе били су полазна основа у 
дефинисању основних праваца одрживог развоја као и начина њиховог спровођења.    

 
Као следећи корак, уследило је дефинисање визија, приоритета и стратешких 

циљева у оквиру СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА на локалном нивоу, након чега су 
дефинисани активности и пројекти у оквиру АКЦИОНОГ ПЛАНА који је допуњен и 
подржан партнерским споразумима. 

 
Како би циљеви развоја били остварени икако би били постигнути планирани 

резултати, имплементација пројекта биће подржана развојем УПРАВЉАЧКОГ И 
МОНИТОРИНГ СИСТЕМА.  

 
 

 
 



 
III                        ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
 
 
Административни и географски положај  
 
 

Општина Трговиште налази се на крајњем југоистоку Србије, у саставу Пчињског 
округа. Простире се  на површини од 370 квадратних километара, на надморској висини 
од 569 до 1831 метра. Клима је умерено континентална, а конфигурација терена типично 
брдско-планинска. Већи број речних токова, од којих су највеће и најзначајније реке 
Пчиња, Козједолска река и Трипушница, протичу кроз нјену територију.     

 Општина Трговиште је погранична општина и налази се на тромеђи РЕпублике 
Србије, Републике Македоније и Бугарске, док се у Србији се граничи са општином 
Босилеград на истоку, врањском општином на северу и општином Бујановац на западу.  

Трговиште је од магистралног пута Београд-Скопље-Атина (Коридор10) удаљена 
око 40 км.  

Кроз територију општине пролази регионални пут R 125 у дужини од 46 км, који 
повезује општину Трговиште са Коридором 10 (код села Давидовца) и железничком 
пругом  Будимпешта-Београд-Скопље-Атина (железничка станица у Ристовцу).  

Трговиште је административни, привредни и културни центар општине. Подручје 
општине чини пет Месних заједница: Трговиште, Шајинце, Доњи Стајевац , Ново Село  и 
Радовница са 35 насељених места где, по попису из 2002. године,  живи 6.372 становника. 
Од тога у самом административном центру Трговишта живи око 2.000 становника.  
 
 
 
Историјат општине  
 

Историја Трговишта и околине сеже у далеку прошлост. Судећи према остацима и 
развалинама, које датирају из римског и византијског доба, на месту Трговишта рано се 
јавља насеље.  

Вероватно је у римско и касније у византијско доба постојало прилично велико 
насеље, које је онда, с обзиром на повољан географски положај, могло бити  средиште за 
већи део ове области. О томе говоре остаци градских зидина и храмова на десној обали 
реке Пчиње. 

Најстарији и једини писани помен у коме се помиње Трговиште је ПЧИЊСКИ 
ПОМЕНИК из 15. века. 

У некадашњој средњовековној Србији, пчињска област, на територији данашње 
општине, је била релативно добро развијена и густо насељена област.  



Са најездом Турака на Балкан, под притиском Арнаута са запада, велики број 
Пчињана био је принуђен да напусти ове крајеве током велике сеобе Срба. Тада 
напуштене крајеве запоседају турско-татарски номади – Јуруци.  

Преци данашњег становништва настанили су се у овој области крајем 18. века 
бежећи из прешевског, кумановског, кратовског и врањског краја под налетом турских и 
арнаутских зулума. Деведесетих година 18. века било је три хана код Трговишта, 
временом се у долинској равни стварају зграде, односно прве куће ханови.  

Данашње насеље, збијени део на обали Пчиње почиње да се формира почетком 19. 
века услед насталих политичких промена после Берлинског Конгреса. Почетком 19. века 
српски крањ Милутин обнавља манастирски храм великог светитеља прохора у долини 
реке Пчиње.  

Од краја 19. века до 1918. године, становници ове области били су у сталним 
ратовима и бунама.  

Након Другог светског рата почиње интензивнији развитак Трговишта, граде се 
први привредни објекти, стамбене зграде,  мрежа јавних служби и установа, побољшавају 
саобраћајнице.   

Свој привредни и друштвени процват, општина Трговиште, доживаљава 
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, када се отварају и граде производни 
погони великих фабрика, школе, нови Дом Здравља, сеоске амбуланте, Дом Културе, 
нове стамбене зграде, асфалтирају путеви, уводе телефонске линије.   
  
 
Становништво 
 
 

Општина Трговиште је општина са израженим негативним демографским трендом. 
Према последњем попису становништва из 2002. године, у општина Трговиште има  
6.372 становника, што је за 58% мање у односу на 1948. годину када је у њој живело 
15.368 становника. Густина насељености је 17ст/км2.  

У односу на попис становништва 1991. године, број становника у општини се 
константно смањује, што је карактерише као типично депопулацијско подручје у 
југоисточној Србији. То је, пре свега, последица механичког одлива становништва и 
негативног природног прираштаја. Природни прираштај у општини је негативан               
(-48 становника), а према подацима за 2007. годину, у Трговишту има дупло више 
умрлих (96) него живорођених (48) становника. Број домаћинстава општине је од 1971. 
године у сталном опадању. Просечна величина домаћинства је 2,99 становника.  

Најбројнија старосна група је од 15. до 65. година, док је становништво старије од 
65 година заступљено са око 17,74 % у укупном броју становника. У односу на 
републички просек,  бележи се нешто већи проценат млађих од 14. година.  

Више од половине становништва чини активно (54%), док издржаваног 
становништва има око 32%. Образовна структура становништва је веома лоша. Проценат 



неписменог становништва је око 10,42 %. Највећи удео има становништво са завршеном 
основном школом 26,61, док је удео високо образованог становништва врло низак 1,00.  

Дневне миграције становништва су веома изражене, јер учествују са 75 % у 
укупном броју становника. Миграције ка другим општинама, нарочито мирације младих,  
заступљене су са око 14%. Изражено је напуштање сеоских средина  и њихово 
демографско пражњење.   

 
 
 
Привреда, пољопривреда и туризам 
 
 
Основне карактеристике привредног развоја 
 

Економски положај становника је веома лош. Општина Трговиште, према свим 
економским параметрима спада у групу најнеразвијенијих општина у Србији.  

Просечна бруто зарада у општини, је у 2007. години износила 26.542 динара. 
Национални доходак је у просеку опао у последњих 15 година, а  2005. године износио је 
32.972 динара, што је далеко испод  републичког просека за исту годину и указује на 
веома низак ниво привредних активности. Највећи део доходка оствари се у 
пољопривреди, односно примарном сектору, 37,73%, али се по уделу у оствареном 
дохотку истичу још и трговина и саобраћај. Изразит пад националног дохотка забележен 
је у индустрији. 

Укупан број запослених у општини је у сталном паду. У периоду 2005.-2007. 
године број запослених се смањио за 9,8%. Око 37,79% запослених у Општини рад 
обавља у привреди, 32,42% у јавном сектору, док је у сектору самосталних делатности 
запослено 29,03% од укупног броја запослених, што указује на почетак развоја 
предузетништва у Општини. Стопа незапослености је у сталном порасту, и у 2006. 
години износила је 48,3%. Према подацима републичке службе за запошљавање, на крају 
2008. године, регистровано је 1089 незапослених. Квалификациона структура 
незапослених лица је неповољна. Већина њих су неквалификовани, са само основном 
школом.Такође је висок удео лица са завршеном средњом школом око 50%.  

Главне привредне активности везују се за валоризацију природних ресурса којима 
ова општина обилује. Тако су на првом месту заступљени пољопривреда (ратарство и 
сточарство) и шумарство. Највећи део становништва живи од сточарства, произведених 
повртарсих вишкова, сакупљања плодова и продаје дрвета. 

 
 
 



 
 
 
Пољопривреда 
 

Плодно земљиште, повољна клима и дуга традиција у пољопривредној производњи 
учинили су Пољопривреду једном од најважнијих привредних грана у општини 
Трговиште. У пољопривреди се остварује највећи део дохотка (37,73%) . Од укупног 
броја становника општине, пољопривредно становништво чини 19,9% , од чега је 1048 
активних пољопривредника, што је 30,5% од укупног броја активног становништва. 
Такође је индикативан податак који говори да се, поред активних пољопривредника, 
пољопривредном производњом за своје потребе, баве и готово сви остали становници 
општине. Међутим број становника који се активно бави пољопривредном производњом 
се смањује превасходно  због одласка младих са села. 

На 56,2% територије општине простиру се пољопривредне површине, од чега 
34,8% заузимају ораничне површине, док је под пашњацима 44,8% и под ливадама 19,7%. 
Евидентно је смањење ораничних површина, на рачун повећања површина под 
пашњацима и ливада, што је последица беле куге и старења села.  

Главна пољопривредна грана, у општини Трговиште, је сточарство,  у којој има 
највише могућности да се остваре приходи од произведених вишкова. Сточарство, 
нарочито козарство, овчарство и живинарство, развијено је на целој територији општине 
нарочито у планинским пределима. Поред сточарства, ратарство се јавља као једна од 
грана чији се убрзани развој, уз одређена улагања, може очекивати у будућности. Доказ 
све веће заинтересованости становништва за бављење ратарством, је појава пластеничке 
производње и традиционално произведени вишкови кромпира. Воћарство и 
виноградарство су маргинални у пољопривредној производњи, упркос повољним 
природним условима.  
 
Туризам  
 

Туризам у општини Трговиште је као привредна грана потпуно запостављен иако 
њени природни потенцијали пружају знатне могућности за развој. Општина се налази у 
зони Крајишта и Власине, која припада туристичкој зони првог степена, а на њеном 
подручју постоји ловиште «Пчиња» на површини од 36987 хектара.   

Велики број извора, потока река Пчиња, планински предели, повољни климатски 
услови и релативно очувана природна средина, близина Манастира Прохор Пчињски 
реални су потенцијали за развој туризма на овом подручју, нарочито ловног, риболовног, 
излетничког, сеоског и рекреативног (скијање, планинарење, пешачење..) туризма.  

 
 
 
 
 



 
 

Инфраструктура 
 

Општина Трговиште се не може похвалити развијеном савременом 
инфраструктуром.  

Кроз територију општине Трговиште не пролазе државни путеви I реда. Примарна 
саобраћајница је траса државног пута II реда бр.125који пролази кроз сам центар насеља 
Трговиште. Дужина категорисане путне мреже износи 451км,  од којих је 87 км државних 
путева II и 364км општинских путева. Целокупна мрежа општинских путева, изузев само 
2км, изграђена је са земљаним коловозом.   

Водоснабдевање на подручју општине није на завидном нивоу. Око 30% 
домаћинстава има сигуран приступ исправној води за пиће.. Највећи систем за 
водоснабдевање је изграђен у општинском центру Трговиште, који се водом за пиће 
снабдева са изворишта подземних вода, али није поуздан. Водоводна мрежа је у врло 
лошем стању , па то доводи до великих губитака воде за пиће. Снабдевање центара 
других месних водом за пиће, углавном је ослоњено на мања локална изворишта 
подземних вода, индивидуалне бунаре, чесме и каптаже који гравитационим мини 
водоводима дистрибуирају воду до потрошача. Ови локални водоводи нису под 
надлежношћу локалног ЈКП Комуналац, а не прати се ни исправност те воде.  До краја 
2009. године, биће изграђен систем за водоснабдевање у месној заједници Радовница.   

Од укупног броја домаћинстава (2133 према попису из 2002. године), само 640  
домаћинстава прикључено је на канализациону мрежу и то у административном центру 
Трговиште. Остале Месне заједнице немају канализационе системе. На подручју 
општине не постоји ни изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода, урађена је 
само пројектно-техничка документација.   

Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је за сва насеља, али су честа 
искључења струје услед кварова и преоптерећења, па је неопходно извршити 
реконструкцију ниско-напонске мреже и повећати инсталисану снагу.  

Цела територија општине покривена је поштанском, телеграфском и телефонском 
мрежом, као и мрежама мобилне телефоније и ТВ и радио преноса. Степен просторне и 
функционалне развијености ових мрежа је различит. Поштанским саобраћајем и услугама 
покривена су сва насеља. Функционисање мобилне телефоније омогућено је преко 4 
базне станице. Телекомуникациона мрежа покрива целу општину, али расположиви 
капацитет не одговара потребама нарочито у сеоским срединама. Овакво стање намеће 
потребу модернизације, комплетирања и ширења комуникационих система, а нарочито 
интернета.   
 
 
 
 
 



 
Животна средина  
 

С обзиром на низак ниво привредне развијености, изолованост подручја од 
саобраћаја високе фреквенције и константну емиграцију локалног становништва, 
квалитет животне средине, природних и материјалних добара на подручју општине је на 
задовољавајућем нивоу. Сви водотокови на подручју општине убрајају се у чисте 
водотокове. Квалитет ваздуха је добро очуван, док квалитет земљишта није угрожен у 
значајнијој мери.  

Основни проблеми у погледу квалитета животне средине односе се на 
нерегулисано питање одвођења комуналних отпадних вода, локације постојеће депоније 
комуналног отпада, постојање дивљих депонија, ерозивне процесе у долинама река, 
могуће појаве поплавних таласа као и угроженост простора од бујичних токова.   

На територији општине само у делу насеља Трговиште постоји изграђен систем 
фекалне канализације. У сеоским насељима нема изграђених канализационих система, па 
се отпадне воде већим делом директно упуштају у најближе водотокове. Посебан 
проблем представљају водопропусне септичке јаме преко којих отпадне воде одлазе до 
подземних вода. На подручју Трговишта не постоји постројење за пречишћавање 
отпадних вода.  

Организовано прикупљање и управљање депонијама у надлежности је Јавног 
комуналног предузећа «Комуналац» из Трговишта. Међутим, управљање чврстим 
отпадом није на задовољавајућем нивоу. Садашњим системом сакупљања отпада 
обухваћено је око 40% становништва општине. Постојећа локација сметлишта не 
испуњава ни минималне мере заштите. Поред тога, на подручју општине постоји и већи 
број дивљих депонија које се налазе углавном поред речних токова.  

 
 
Здравствена и социјална заштита 
 

Здравствена заштита становништва општине Трговиште заступљена је преко Дома 
Здравља Трговиште и мреже од 6 амбуланти и 2 здравствене станице у насењима Ново 
Село, Црновце, Широка Планина, Сурлица, Лесница, Нови Глог, Радовница и Доњи 
Стајевац.  Дом Здравља у Трговишту послује у саставу Медицинског центра Врање.  

Број становника на једног лекара, у општини у 2007. години износио је 1138, што је 
скоро 4 пута више у односу на републички просек за исту годину. Стање здравља 
становништва је у просечним параметрима. 

Дом Здравња и сеоске амбуланте карактерише дотрајалост, неодговарајућа 
опремљеност, дефицит стручних кадрова.  

Носилац и реализатор активности из делокруга социјалне заштите, у општини 
Трговиште,  је Центар за социјални рад. У центру је запослено 6 радника, оспособљених 
за рад на заштити малолетних и пунолетних лица.  



Општина Трговиште спада у ред најнеразвијенијих општина у Србији, па су 
проблеми социјалне заштите делом последица демографских промена које карактерише 
изразито демографско старење и пораст броја старачких домаћинстава, а делом 
последица пада животног стандарда.  
 
 
Култура, образовање, спорт  
 

На територији општине Трговиште постоје 4 основне школе, по једна у Трговишту, 
Радовници, Доњем Стајевцу и Новом Селу. Све четири основне школе имају по сеоским 
насељима истурена одељења од 1. до 4. разреда која карактерише смањење броја ученика, 
а нека истурена одељења су затворена. Преко 61,35% укупног броја ученика основних 
школа, обухваћено је основном школом « Бранко Радичевић» у Трговишту, коју у 
школској 2009/2010. години похађа 291 ученик.  

На подрчју општине, постоји једна средња стручна школа « Милутин Бојић » која 
образује средњи стручни кадар економске, трговинске и кожарске струке. Објекат школе 
изграђен је 1982. године. Школу похађа 140 ученика у 7 одељења. Школа ради у једној 
смени. 

 Предшколска установа «Полетарац» је једина установа овог типа у општини. У 
њеном саставу су и истурена одељења припремног предшколског програма у Радовници, 
Доњем Стајевцу и Новом Селу. 

 
Културне активности у општини Трговиште креира Дом Културе чије је седиште у 

општинском центру. Дом Културе изграђен је 1981. године и у њему је запослено 12 
радника који опслужују око 2000 корисника.У склопу објекта налази се биоскопска сала 
са 270 седишта, библиотека са књижним фондом од преко 15.000 књига. У оквиру 
објекта Дома Културе налазе се и просторије Удружења пензионера.  

Постојећи културни живот, као и број и разноврсност културних садржаја нису на 
завидном нивоу и не одговарају потребама становника општине Трговиште.  

 
Општина Трговиште не располаже развијеном мрежом спортско- рекреативних 

објеката и отворених спортских терена. У насељу Трговиште спортске активности се 
одвијају кроз рад фудбалског клуба « Пчиња» који ангажује 32 фудбалера и Фудбалског 
Савеза општине Трговиште. Клуб користи фудбалско игралиште у Трговишту које не 
испуњава потребне услове. За спортске манифестације у затвореном простору користи се 
спортска хала  Основне школе Бранко Радичевић у Трговишту.Остале организоване 
спортске активности углавном се одвијају у школама у склопу редовног наставног 
програма.  

 



 
 
IV  СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И ИНДИКАТОРИ 
 
 
 

Индикатори одрживог развоја дефинишу подручје које повезује економију, 
заштиту животне средине и друштвене делатности. Нјивова улога је да прате и 
извештавају о напретку током процеса имплементације Стратегије одрживог развоја. 

 
 
Индикатори који су коришћени за профилисање локалне заједнице и који ће се 

користити за годишње праћење и извештавање , одабрани су на основу званичне листе 
индикатора Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије. 
 
 

Сет индикатора обухвата две подгрупе 
 
1. Индикатори одрживости (дати у Националној стратегији одрживог развоја 

Републике Србије и Миленијумским развојним циљевима, а на крају интегрисани у 
локалне индикаторе), и  

2. Индикатори учинка за евалуацију ефикасности процеса имплементације 
Стратегије одрживог развоја. 

 
 

Општинске радне групе су ову листу индикатора допуниле додатним скупом 
индикатора у току својих активности на изради Стратегије.  

 
У фази профилисања локалне заједнице, неке од потребних података није било 

могуће прикупити, јер у надлежним предузећима и локалној администрацији не постоји 
успостављен систем прикупљања, обраде и ажурирања истих. Локалним акционим 
планом, предвиђене су мере и акције за превазилажење оваквог стања, па ће сет 
индикатора, у првој годишњој публикацији извештаја о одрживости, бити допуњен овим 
подацима.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индикатор бр. 1 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА -  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода 
 

 
 

Индикатор бр. 2 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА -  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама у градским срединама 
 

Управљање отпадним водама у градским 
срединама  Примарно Секундарно Без пречишћавања  

Република Србија 2007. 1% 7% 92% 
Општина Трговиште 2005. 0% 0% 100% 
Општина Трговиште 2006. 0% 0% 100% 
Општина Трговиште 2007. 0% 0% 100% 
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Управљање отпадним водама - Град Врање 2005, 2006,  
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Индикатор бр. 3 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА -  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Број домаћинстава прикњучених на канализациону мрежу 
 

ВРЕДНОСТИ 
 

Покривеност броја домаћинстава 
канализационом мрежом 

Број домаћинстава 
неприкључених на 

канализациону 
мрежу 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону 

мрежу 

Проценат 
прикључења на 
канализациону 

мрежу  
Република Србија 2007. 1.666.674 854.516 33,89% 

Општина Трговиште 2007. 1493 640 30,00% 

Кључна запажања 
До сада, на територији општине Трговиште, нису рађена испитивања и мерења квалитета површинских вода. У стратегији развоја планског 
подручја општине Трговиште, наведено је да се сви водотокови, на подручју општине, убрајају у незагађене водене токове, а да се река 
Пчиња сврстава у прву класу квалитета вода.    

Кључна запажања 

У општини Трговиште не постоји ни примарно ни секундарно  пречишћавање отпадних вода. Проблем управљања отпадним водама могуће 
је решити једино изградњом фабрике за пречишћавање отпадних вода са системом на који ће бити повезана комплетна канализациона 
мрежа. Студија изводљивости је израђена. 
За  решавање проблема отпадних вода неопходно је  да и индустријски загађивачи ураде адекватна постројења за предтретман отпадних 
вода и постављање таложника којима ће се регулисати отпадна атмосферска вода, и самим тиме  проценат прераде био износио 95%. 
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Индикатор бр. 4 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА -  ВАЗДУХ 

ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха 

 
 
 
 

Индикатор бр. 5 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА -  ОТПАД 

ИНДИКАТОР: Општински отпад по врсти одлагања 
ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
 
 

Индикатор бр. 6 
ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве енергије по изворима   

 

 
 
 

Кључна запажања 
На територији општине Трговиште не раде се мерења квалитета ваздуха.  
По слободној процени и по наводима у Стратегији развоја планског подручја општине Трговиште, квалитет ваздуха је задовољавајући, јер 
не постоје екстремно велики загађивачи. Једини загађивачи су индивидуална ложишта домаћинстава и саобраћај дуж државног пута Р125. 

Општински отпад по врсти одлагања Депонија,  t  Спаљен отпад,              
t и % Рециклиран,   t  

Процена количине отпада 
која завршава без икаквог 

управљања, %   

Oпштина Трговиште  2007           821t 
 / / 

 50% 

Укупна потрошња енергије 
подељена по врсти горива 

 Хидро енергија, 
KWh 

Термо соларна 
енергија, KWh  

Соларна 
енергија, KWh  

Снага ветра, 
ветрењаче, KWh Биомаса , Kcal 

Геотермал
на енергија 

m³ 
Oпштина Трговиште 2005. / / / / / / 

Oпштина Трговиште 2006. / / / / / / 

Oпштина Трговиште 2007. / / / / / / 

Кључна запажања 
У општини Трговиште, се не користи ни један од наведених обновљивих извора енегрије. Број водотокова на подручју општине, 
представља велики хидроенергетски потенцијал.    



 
 
 
 

Индикатор бр. 7 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Густина насељености   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Индикатор бр. 8 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Становништво према старости 
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Индикатор бр. 9 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кључна запажања 
Поређењем вредности густине насељености 
општине Трговиште и Републике Србије  може 
се уочити да je густина насељености у 
општини Трговиште мања од републичког 
просека за 20% 
 

Опис Број становника - 
попис 2002. 

Површина у 
km² 

Густина 
насељености у 2002. 
- бр. становника по 

1 km² 
Република 
Србија 7.498.001 88.361 85 
Општина 
Трговиште 6372 370 17 

Кључна запажања 
 
Старосна структура становништва показује да 
највеће учешће у укупном броју становника чини 
становништво од 15 до 65 година и то 61, 44 %, 
што је за 5,68 % мање у односу на републички 
просек. Учешће становништва преко 65 година 
износи  17,74 %, што је за 1,2% више у односу на 
републички просек, док становништво до 14 
година чини 15, 69% укупног броја становника, 
што је за 3, 69% више у односу на просек у 
Републици. 

Кључна запажања 

 
Поређење наведених вредности на националном 
и локалном нивоу показује да је учешће 
становништва са средњом школом у општини 
Трговиште је мање у односу на републички 
просек за 20,14%, учешће становништва са 
високом школом у мање за 5,5% и  
учешће становништва са вишом  школом у 
општини Трговиште је мање у односу на 
републички просек за 3,22 

20,96%

41,10%

1,28% 4,50% 1,00%6,50%
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Проценат учешћа становништва према стручнoј 
спреми

Општина Трговиште Република Србија



 
 

Индикатор бр. 10 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Проценат домаћинстава са сигурним приступом води за пиће 
 
 
 

Опис Укупан број домаћинстава Број домаћинстава прикључених на 
водовод 

Проценат домаћинстава са сигурним 
приступом води за пиће 

Република 
Србија 2.521.190 1.986.259 78,78% 

Општина 
Трговиште 2.133 640 30,00% 
 
  

 
 
 
 
 

Индикатор бр. 12 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) 
 

Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву

4,96% 5,45% 5,37%
4,18% 3,94% 4,94%4,53%4,43%4,29%4,13%
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Кључна запажања 
Од укупно 2.133 домаћинстава, само 640 је прикључено на водоводну мрежу, од чега највећи број чине домаћинства у административном 
центру, док је њихов број у сеоским месним заједницама мањи.   
Непостојање водоводне мреже је изразито присутно у руралним срединама, где се становништво врло често снабдева из алернативних-
природних изворишта, која нису контролисана, што представља опасност по њихово здравље 

Кључна запажања 
У периоду од 2003. – 2005. године,  број корисника социјалне заштите у општини Трговиште незнатно већи   у односу на републички просек 
и то у 2003. години за 0,83%, у 2004. години за 1,16%, а у 2005. години за 0,94%. 
У 2006. и 2007. години, бележи се тренд незнатног смањења броја корисника социјалне заштите у општини Трговиште у односу на 
републички просек, и то у 2006 за 0,35% и у 2007. години за 1%.  
Позитивна страна, наведених чињеничних података је да је проценат корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника у 
општини Трговиште од 4,96 % у 2003. години и највиших 5,37 у 2005. години пао на 3,94 % у 2007. години  



Индикатор бр. 13 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара 
 

 
 
 
 
 
 

Индикатор бр. 14 
ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота 

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно осуђених лица према месту извршења кривичног дела у укупном становништву  
 

Година 
Укупан број становника Број осуђених лица према месту 

извршења кривичног дела 
Учешће правоснажно осуђених лица према месту 

извршења кривичног дела у укупном становништву 

РС 
Општина 

Трговиште РС 
Општина 

Трговиште РС Општина Трговиште 
2003 7.480.591 6.168 35.097 276 0,47 0,32 
2004 7.463.157 6.058 36.222 3 0,48 0,05 
2005 7.440.769 5.956 39.135 474 0,53 0,54 
2006 7.411.569 5.837 42.988 19 0,58 0,32 
2007 7.381.579 5.690 40.690 41 0,55 0,72 

 
 
 

Индикатор бр. 15 
ТЕМА: Индикатори услова живота и благостања 

ИНДИКАТОР: Дужина путева у km по km² 
 

Опис Дужина путева у km Површина km2 Дужина путева у km по km² 

Република 
Србија 38.436 88.361 0,44 

Трговиште 451 370 1,21 

 

Година 
Укупан број становника Укупан број лекара Број становника на једног 

лекара 

РС 
Општина 

Трговиште РС 
Општина 

Трговиште РС 
Општина 

Трговиште 
2003 7.480.591 6.168 20.039 4 373 1559 
2004 7.463.157 6.058 20.211 4 369 1515 
2005 7.440.769 5.956 19.685 4 378 1489 
2006 7.411.569 5.837 19.644 3 377 1946 
2007 7.381.579 5.690 20.066 5 368 1138 

Кључна запажања 
 
Поређењем података  о броју становника 
на једног лекара, на републичком и 
локалном нивоу примећује се знатно 
неповољнији однос броја становника и 
броја лекара на нивоу општине 
Трговиште.Број становника на једног 
лекара је, у периоду 2003. година- 2007. 
година, у просеку 4 пута већи на локалном 
нивоу у односу на републички просек. 
 

Кључна запажања 
Према статистичким подацима,укупна дужина путева у општини Трговиште износи 451 км, док је дужина путева у км по kм² 1,21, што је у 
односу на републички просек 2,75 пута више. Овај податак не даје праву слику стања јер је у статистици урачуната дужина свих 
трасираних путева од којих је више од 80% непроходних. 



 
Индикатор бр. 16 

ТЕМА: Индикатори услова живота и благостања 
ИНДИКАТОР: Дужина магистралних , регионалних и локалних путева у км  

 
Опис Дужина 

магистралних путева у km 
Дужина 

регионалних путева у km 
Дужина 

локалних путева у km 

 Свега  Савремени 
коловоз 

Свега  Савремени 
коловоз 

Свега  Савремени коловоз 

Република Србија 2005 4.634 4.594 10.367 8.921 23.085 10.423 
Општина Трговиште 2005 0 0 87 47 364 2 
Република Србија 2006 4.759 4.752 10.448 9.039 23.229 10.740 
Општина Трговиште 2006 0 0 87 47 364 2 
Република Србија 2007 4.759 4.752 10.448 9.039 23.229 10.740 
Општина Трговиште 2007 0 0 87 47 364 2 
 
 
 
 
 

Индикатор бр. 17 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Национални доходак по глави становника 
 

Национални доходак по глави 
становника изражен у РСД 2005. 

Република Србија 123.473 

Општина Трговиште   32.972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор бр. 18 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Структура националног дохотка по делатностима 
 

Година 

Удео 
пољопривреде у  

% у националном 
дохотку 

Удео рибарства у  
% у националном 

дохотку 

Удео рударства у  
% у националном 

дохотку 

Удео у 
Прерађивачке 
индустрије % у 
националном 

дохотку 

Удео у 
Произ. и снабд. 

ел.енергије, воде 
и гаса % у 

националном 
дохотку 

Удео  у 
грађевинарству % у 

националном дохотку 

РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште 

2005. 16,99 37,73 0,04 / 4,95 / 27,15 22,19 1,93 / 7,33 3,20 

 

Кључна запажања 
Показатељи за 2005. указују да је  национални доходак по 
глави становника на локалном нивоу знатно нижи од 
републичког ( 3,7 пута ) 
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2005.
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Година 

Удео у  
трговини на 

велико и мала % у 
националном 

дохотку 

Удео  у  
хотелима и 

рсторанима % у 
националном 

дохотку 

Удео у  
саобраћају, 

складиштењу и 
везама % у 

националном 
дохотку 

Удео у  
активностима у 

вези с 
некретнинама и 

изнајмљивањем % 
у националном 

дохотку 

Удео у  
здравственом и 

социјалном раду % 
у националном 

дохотку 

Удео других сектора у 
% у националном 

дохотку 

РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште РС Општина 
Трговиште РС Општина 

Трговиште 

2005. 24,70 19,75 1,81 0,88 10,42 16,16 4,24 / 0,24 / 0,22 / 

 
 

 
 
 
 

Индикатор бр. 19 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада 
 

 
 
 
 

Индикатор бр. 20 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Запосленост по секторима 
 

Опис Укупно Привреда Ванпривреда Самостално обавња 
послове 

Структура запослених у привреди 
у укупном броју запослених (у %) 

Општина 
Трговиште 

1061 401 344 308 37,79 

 
 
 
 

Индикатор бр. 21 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Обим унутрашњих СДИ по глави становника 

 

Кључна запажања 
Наведени подаци показују да је удео пољопривредне производње у локалној економији знатно већи од удела  исте у националној 
економији, док су остали сектори на приближно истом  нивоу са  националном економијом, док је удео рударства, рибарства, производње 
енергије, воде и гаса и послова у вези некретнина  у локалној економији 0,00%. 

Просечна 
бруто зарада у 

РСД 
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република 
Србија 16.612 20.555 25.514 31.745 38.744 

Oпштина 
Трговиште 6.722 9.158 13.127 18.606 26.542 

Кључна запажања 
Према статистичким подацима, од 2005. године до 
2007. године, просечна бруто зарада у општини 
Трговиште, иако бележи пораст на локалном нивоу,  
константно је испод републичког просека.  
 

Кључна запажања 
Према подацима општинске управе Трговиште, у последњих неколико година није било страних директних инвестиција 



 
 
 
 

Индикатор бр. 23 
ТЕМА: Ekonomski razvoj 

ИНДИКАТОР: Укупна активност, стопа запослености и незапослености 
 
ВРЕДНОСТИ  

 
 
 

 
 
                                                                                                                          
Број запослених 

 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стопа 
незапослености % 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 19,36 17,94 18,41 15,80 

Општина Трговиште 23,87 25,91 34,30 31,95 

Кључна запажања 
Према статистичким подацима, од 2004. до 
2007.године, стопа незапослености у општини 
далеко је виша од републичког просека, због тога 
се општина Трговиште и сврстава у ред 
најнеразвијенијих општина у Србији. Што се 
тиче броја запослених треба истаћи да се тај број, 
из године у годину , смањује. 

Број 
запослених 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република 
Србија 2.050.854 2.068.964 2.025.627 2.002.344 

Општина 
Трговиште 1.427 1.157 1.190 1.061 

Стопа незапослености

17.94

23.87
25.91

34.3
31.95

18.818.4119.36
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V     Анализа предпостављених потенцијала по областима планирања    

SWOT АНАЛИЗА 
 
 

Урбано планирање развој инфраструктуре  
 
 

 
 

СНАГЕ 
• Израђена стратегија развоја планског подручја  
• Географски положај (гранични прелази, 

међугранична сарадња) 
• Близина Коридора  10 
• Могућност реализације новог граничног 

прелаза са Македонијом 
• Покривеност територије путном мрежом 

(трасирани путеви) 
• Дефинисана локација индустријске зоне 
 

СЛАБАСТИ 
• Непостојање планске документације 
• Урбанистичка несређеност општинског 

подручја 
• Лоше стање коловоза 
• Неизграђеност економске инфраструктуре   
• Лоша водоводна и канализациона  мрежа 
• Неизграђеност инфраструктуре у фунцији 

заштите животне средине 
• Лоша техничка и кадровска опремљеност 

јавних предузећа 
• Лоша сарадња јавних предузећа и стручних 

служби (недостатак планског приступа) 
• Неразвијени комуникациони системи  
• Неквалитетно одржавање постојеће 

инфрструктуре  
МОГУЋНОСТИ 
• Опредељеност министарства за инвестирање у 

израду генералног плана 
• Прекогранична сарадња 
• Подршка ресорног министарства и 

министарства за НИП 
• Реализација инфраструктурних пројеката у 

сарадњи са донаторима  
• Сарадња са Центром за развој Јабланичког и 

Пчињског округа 
 

ПРЕТЊЕ 
• Неравномерни регионални развој 
• Миграција становништва 
• Неусклађеност законских прописа 
• Недостатак финансијских средстава 



Економски развој, пољопривреда и туризам 

 

СНАГЕ 
• Повољан географски положај и климатски 

услови 
• Природна богаства као предуслов свеукупног 

економског развоја. 
• Здрава животна средина  
• Традиција бављења пољопривредом и 

производњом прехрамбених производа, 
пчеларством, занатством, обућарством , 
текстилом дрвно-прерађивачком индустријом 

• Људски потенцијал – квалификована радна 
снага 

• Изграђени и неискоришћени привредни објекти  
• Дефинисана индустријска зона 
• Туристички потенцијали- река Пчиња, 

Козједоласка река, локалитети Вражји камен и 
Петрова Гора, извориште Беле Воде 

• Припадност зони Крајиште –Власина 
дефинисаној као туристичка зона првог степена 

• Услови за развој сеоског, излетничког и 
зимског туризма 

• Природни услови за лов и риболов( ловиште 
«Пчиња» се простире на 36987 џектара) 

 

СЛАБАСТИ 
• Лоша и неизграђена инфраструктура и 

урбанистичка несређеност 
• Удаљеност од регионалних центара 
• Непостојање кооператива и професионалних 

асоцијација 
• Депопулациони процеси и повећање броја 

незапослених 
• Недовољна развијеност предузетништва и 

малих и среднјих предузећа  
• Уситњеност пољ. земљишта и парцела 
• Лоша образовна структура радне снаге и 

неусклађеност образовних прифила са 
потребама тржишта 

• Недовољно информација о могућностима за 
коришћење финансијских средстава – кредита, 
грантова 

• Недовољно развијени капацитети општинске 
управе за пружање услуга 

• Неадекватна расподела средстава у локалном 
буџету  

• Запуштеност угоститељских објеката 
• Недовољана промоција привредних и 

туристичких потенцијала 
 

МОГУЋНОСТИ 
• Подршка Владе Републике Србије и ресорних 

министарстава 
• Повољни кредити од стране Владе РС за 

најнеразвијеније општине 
• Опредељеност локалне самоуправе да пружа 

подршку економском развоју 
• Успостављање регионалне сарадње 
• Боља искоришћеност природних ресурса 
• Припадност Евро региону- могућност за 

реализацију пројеката из фондова ЕУ 
• Присуство међународних организација и 

финансијских институција у окружењу 
• Близина индустријске зоне од националног 

значаја 
• Близина  Коридору 10 и општини Врање као 

регионалном центру 
• Сарадња са Центром за развој Јабланичког и 

Пчињског округа 

ПРЕТЊЕ 
• Неравномерни регионални развој 
• Политичка нестабилност у региону 
• Наставак депопулационих процеса 
• Високе каматне стопе на кредитном тржишту 
• Незаинтересованост инвеститора 
• Одлив стручног кадра 
• Неусаглашеност законске регулативе са 

стандардима ЕУ 



 Заштита животне средине 
 
 
СНАГЕ 
 

• Здрава природна средина 
• Чиста вода и очуван квалитет ваздуха 
• Задовољавајући квалитет водотокова 
• Богатсво и разноврсност природних ресурса 
• Географски положај 
• Очуван квалитет пољопривредног и 

шумског земљишта 

СЛАБАСТИ 
 

• Застарела технологија (фабрике и 
привредни субјекти као загађивачи) 

• Неразвијена свест грађана 
• Недовољан број стручног кадра у локалној 

администрацији 
• Недовољно ефикасан рад комуналне 

инспекције и инспекције заштите животне 
средине 

• Недостатак програма и планова за заштиту 
животне средине 

• Дивље депоније и нехигијенска сметлишта 
• Непокривеност већег дела општине 

Канализационом мрежом 
• Лоше управљање чврстим отпадом  
• Недостатак постројења за пречишћавање 

отпадних вода 
 
 

МОГУЋНОСТИ 
 

• Нови закон о животној средини 
• Опредељеност локалне самоуправе  да 

активно ради на унапређењу животне 
средине 

• Сарадња са општинама у региону 
• Подршка ресорног министарства 
• Присуство донатора у региону   
 

 

ПРЕТЊЕ 
 

• Неравномерни регионални развој 
• Елементарне непогоде ( градобија, пожар, 

поплава, снежни сметови, итд.) 
• Опасност од еколошких акцидената (удеса) 
• Процеси ерозије земљишта  
• Велики број бујичних токова 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

  
Друштвене делатности 

 
  
 

СНАГЕ 
 

• Постојећа мрежа основних школа и 
здравствених објеката на територији 
општине 

• Међусобна сарадња јавних установа 
• (центра за социјални рад и црвеног крста) 
• Постојање објекта културе и библиотеке 
• Дугогодишње постојање фудбалског клуба 

«Пчиња» 
• Активна општинска организација Црвеног 

Крста 
• Основано удружење младих  
 

 

СЛАБАСТИ 
 

• Недовољна техничка опремљеност  
школству и зсравству 

• Миграција становништва 
• Лоша техничка опремљеност општинске 

управе и центра за социјални рад 
• Комуникациона неумреженост 
• Сарадња са локалном самоуправом 
• Лоша путна мрежа 
• Неефикасност општинске управе у пружању 

услуга грађанима 
• Недостатак културних садржаја 
• Неизграђеност спортске инфраструктуре и 

недостатак спортских садржаја 
• Неумреженост са матичном библиотеком у 

Врању и Народном библиотеком 
• Велики број неписмених 
• Друштвена неафирмисаност младих, особа 

са инвалидитетон и социјално угожених 
група 

 
МОГУЋНОСТИ 
 

• Добра сарадња са ресорним министарствима 
• Израда новог закона у области социјалног 

рада 
• Побољшање сарадње са локалном 

самоуправом 
• Јачање капацитета локалне самоуправе 
• Помоћ ресорних министарстава у области 

здравства, школства и социјале  
• Сарадња са Центром за развој Јабланичког и 

Пчињског округа 
 
 

ПРЕТЊЕ 
 

• Негативан демографски тренд  
• Сиромаштво пад животног стандарда 
• Миграције младих  
• Лоша законска регулатива 
• Повећање броја старачких домаћинстава  
• Недостатак подршке од ресорног 

министарства у области културе 
 



 
VI                                      СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ 

 
ВИЗИЈЕ, ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 

 
Стратешка област: 

Урбано планирање и развој инфраструктуре 
 

ВИЗИЈА 
Општина Трговиште је 2020. године плански и функционално уређена општина са високим степеном 
изграђености инфраструктуре у функцији заштите животне средине, економског развоја и унапређења 
квалитета живота становништва и у којој се на ефикасан и одржив начин управља инфраструктуром 
 
Приоритет 1 
Развој планске документације у 
складу са  друштвеним, економским 
и еколошким стандардима уз 
поштовање регулативе и   кроз 
интензивирање сарадње између свих 
субјеката на локалном и 
националном  нивоу 
 

Циљ 1.1 
Успостављен координиран систем  просторног и урбаног 
планирања  омогућава  квалитетно унапређење инфраструктуре као 
једног од предуслова одрживог  соцо-економског развоја 
општинеТрговиште 
 
  

Приоритет 2 
Равномерни развој урбане и руралне 
инфраструктуре у циљу побољшања 
квалитета живота и рада 
становништва и стварања услова за 
убрзани економски развој општине  
 

Циљ 2.1 
До 2020. године изграђена и унапређена  комунална и саобраћајна 
инфраструктура и побољшани електро-енергетски капацитети  
 
Циљ 2.2 
До 2020. године унапређена инфраструктура и побољшани услови 
живота и рада људи у руралним срединама 
 

Приоритет 3 
Одржавање постојеће и изградња 
нове економске, социјалне 
инфраструктуре и инфраструктуре у 
служби очувања и заштите животне 
средине 
 

Циљ 3.1 
У општини Трговиште, до 2020. године створени инфраструктурни 
услови за бржи  економски развој  
Циљ 3.2 
Унапређена и изграђена инфраструктура у функцији заштите и 
очувања животне средине одговара стандардима ЕУ 
Циљ 3.3 
До 2020. године, побољшани инфраструктурни услови у 
образовању, здрваству, области социјалне заштите, културе и 
спорта 
 

Приоритет 4 
Успостављање система ефикасног 
управљања инфрструктуром кроз  
унапређење рада локалне 
администрације  
 

Циљ 4.1 
До 2020. године капацитети локалне администрације  одговарају 
захтевима убрзаног инфраструктурног развоја и обезбеђују 
ефикасно  управљање инфраструктурним системима  
 



 
Стратешка област: 

Економски развој, пољопривреда и туризам 
 
 

 
 
 
 
 

 
ВИЗИЈА 
2020. године општина Трговиште је општина са успостављеним адекватних пословним окружењем за 
бржи економски развој заснован на развоју малих и средњих предузећа, са развијеном пољопривредом 
и унапређеним условима за развој туризма уз поштовање принципа одрживог коришћења ресурса 
 
Приоритет 1 
Ставарање услова за одржив 
економски  развој   општине кроз 
пуну валоризацију расположивих 
ресурса  

Циљ 1.1 
Успостављен систем креирања и доследне примене свих 
стратешких документа, планова, прописа и општинских одлука  
 
Циљ 1.2 
У општини Трговиште, до 2020. године ,створено адекватно 
пословно окружење доводи до раста инвестиција и смањења 
незапослености 
 
Циљ 1.3 
2020. године развијен сектор малих и средњих предузећа и 
предузетништва постаје један од  носилаца економског развоја 
општине Трговиште  
 
Циљ 1.4 
Створени услови за пуну валоризацију људског потенцијала 
доприносе економском развоју и смањеном одливу кадрова 

Приоритет 2 
Рурални развој и развој 
пољопривреде уз оптимално 
коришћење и очување расположивих 
ресурса, пуну примену стандарда и 
боље тржишно позиционирање 

Циљ 2.1  
До 2020. године омогуцен равномернији  рурални развој и развој 
тржишно орјентисане и  конкурентне пољопривреде прилагођене 
стандардима ЕУ 
 
Циљ 2.2 
У општинској управи Трговиште успостављен систем ефикасног 
пружања услуга одговара потребама развоја пољопривреде 

Приоритет 3 
Развој туризма заснован на 
рационалном коришћењу локалних 
потенцијала 

Циљ 3.1 
Развој туризма заснован на рационалном коришћењу локалних 
потенцијала 
 



 
 
Стратешка област: 

Заштита животне средине 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ВИЗИЈА 
2020. године општина Трговиште је општина у којој се животна средина чува и унапређује на плански 
и координисан начин, а природни ресурси користе и штите у складу са принципима одрживог развоја и 
стандардима ЕУ. 
Приоритет 1 
 
Унапређење заштите животне 
средине кроз планско и 
координисано деловање на  
локалном нивоу  

Циљ 1.1 
 
До 2020. године у општини Трговиште успостављен  систем 
планског и координираног деловања на заштити и унапређењу 
животне средине 
  
  

Приоритет 2 
 
Очување, унапређење и рационално 
коришћење  постојећих природних 
ресурса 
 

Циљ 2.1 
 
У општини Трговиште , до 2020. године, природни ресурси се 
користе, чувају и  континуирано унапређују  у складу са 
принципима одрживог развоја 
 



Стратешка област: 
Друштвене делатности 

 
 
 
 
ВИЗИЈА 
Општина Трговиште је до 2020. године друштвена и социјално одговорна заједница у којој живе 
задовољни људи различитог животног доба, образовања, економског, социјалног и етничког порекла 

Приоритет 1 
Унапређење услуга социјалне и 
здравствене заштите у циљу 
побољшања квалитета живота 
становништва 

Циљ 1.1 
Успостављен систем ефикасног пружања услуга здравствене заштите 
у   функцији задовољења потреба становништва 
 
Циљ 1.2 
Ефикасан систем пружања услуга у области социјалне заштите у 
складу са постојећом регулативом и потребама корисника 
  

Приоритет 2 
Развој система образовања и 
васпитања и унапређење културног 
живота становника 

Циљ 2.1 
До 2020. године побољшани услови рада и омогућено редовно, 
несметано и квалитетно школовање доступно свима.  
 
Циљ 2.2 
До 2020. године унапређен културни живот становника 
општинеТрговиште  
 
 

Приоритет 3 
Стварање бољих услова за развој 
спорта и промоцију здравог начина 
живота 

Циљ 3.1 
Унапређени спортски капацитети и развијена свест локалне 
заједнице о значају спорта 
 
 

Приоритет 4 
Унапређење  услова за 
професионалну и друштвену 
афирмацију младих, особа са 
инвалидитетом и социјално 
угрожених група уз сарадњу и учешће 
НВО сектора 
 
 

Циљ 4.1 
Успостављен систем планског и координираног деловања на 
унапређењу положаја младих у локалној заједници 
 
Циљ 4.2 
До 2020. године особе са инавалидитетом и социјално угрожене групе 
активно учествују у друштвеном и економском животу општине 
Трговиште 
 
 

Приоритет 5 
Јачање капацитета локалне 
самоуправе као подршке социо- 
економском развоју и ради бржег и 
лакшег остваривања права грађана  
 

Циљ 5.1 
Локална самоуправа ефикасан сервис грађана    



 
 
 

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВОЈ У НАРЕДНИХ 10 ГОДИНА 
 
 
1. Урбано планирање и развој инфраструктуре 
Визија:  
Општина Трговиште је 2020. године плански и функционално уређена општина са високим степеном изграђености 
инфраструктуре у функцији заштите животне средине, економског развоја и унапређења квалитета живота становништва и у 
којој се на ефикасан и одржив начин управља инфраструктуром 
 
Приоритет 1  
Развој планске документације у складу са  друштвеним, економским и еколошким стандардима уз 
поштовање регулативе и   кроз интензивирање сарадње између свих субјеката на локалном и 
националном  нивоу 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
  
• Доношење и примена општинских 

одлука и урбанистичко-планске 
документације 

 
• Модернизација урбанистичке службе 

и стручно оспособљавање запослених 
 

 
• Успостављен координиран систем  просторног и 

урбаног планирања  омогућава  квалитетно 
унапређење инфраструктуре као једног од 
предуслова одрживог  соцо-економског развоја 
општинеТрговиште 

 

 

Приоритет 2 
Равномерни развој урбане и руралне инфраструктуре у циљу побољшања квалитета живота и 
рада становништва и стварања услова за убрзани економски развој општине  
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
 
• Изградња, проширење и одржавање  

капацитета за водоснабдевање 
 
• Одржавање постојећих и изградња 

нових канализационих мрежа  
 
• Унапређење путне инфраструктуре  

на територији општине 
 
• Развој  телекомуникационе 

инфраструктуре и ПТТ саобраћаја  
  
• Изградња нових и побољшање 

постојећих електро-енергетских 
капацитета 

 
• Изградња и побољшање  

инфраструктуре у руралним 
срединама 

 
 

 
 
 
 
 
 
• До 2020. године изграђена и унапређена  

комунална и саобраћајна инфраструктура и 
побољшани електро-енергетски капацитети  

 
• До 2020. године унапређена инфраструктура и 

побољшани услови живота и рада људи у 
руралним срединама 

 
 
 

 



Приоритет 3 
Одржавање постојеће и изградња нове економске, социјалне инфраструктуре и инфраструктуре у 
служби очувања и заштите животне средине 
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Инфраструктурно уређење 

индустријске зоне  
 
• Инфраструктурно унапређење 

пијачних простора  
 
• Управљање чврстим отпадом на 

територији општине 
 
• Унапређење система за прикупљање 

и пречишћавање отпадних вода  
 
• Регулација водотокова кроз изградњу 

потребне инфраструктуре  
 
• Развој инфраструктурних капацитета 

у области образовања и културе 
 
• Унапређење инфраструктуре у 

области здравствене заштите 
 
• Изградња нове и побољшање 

постојеће инфраструктуре  за потребе 
развоја спорта 

 
• Унапређење  социјалне 

инфраструктуре и станоградње 
 

 
 
 
 
 
• У општини Трговиште, до 2020. године створени 

инфраструктурни услови за бржи  економски 
развој  

 
 
• Унапређена и изграђена инфраструктура у 

функцији заштите и очувања животне средине 
одговара стандардима ЕУ 

 
 
• До 2020. године, побољшани инфраструктурни 

услови у образовању, здрваству, области 
социјалне заштите, културе и спорта 

 

 

Приоритет 4 
Успостављање система ефикасног управљања инфрструктуром кроз  унапређење рада локалне 
администрације  
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Боље организовање рада и 

модернизација јавних предузећа и 
служби у општинској управи  

 
• Веће коришћење доступних извора 

финансирања и адекватније буџетско 
планирање уз интензивирање 
сарадње  са надлежним 
институцијама 

 
 
• До 2020. године капацитети локалне 

администрације  одговарају захтевима убрзаног 
инфраструктурног развоја и обезбеђују ефикасно  
управљање инфраструктурним системима  

 

 

 
КОМЕНТАР: 
Приоритет 1:  Развој планске документације у складу са  друштвеним, економским и еколошким 
стандардима уз поштовање регулативе и   кроз интензивирање сарадње између свих субјеката на локалном 
и националном  нивоу 
Током израде стратегије одрживог развоја, чланови Партнерског форума и Радне групе за урбано планирање и 
инфраструктуру,  истакли су да је непостојање планске документације један од највећих проблема у овој области 
и да се такво стање врло неповољно одражава на свеукупан социо-економски развој локалне заједнице. Такође је, 
као проблем, препознато и одсуство координације на нивоу субјеката локалне власти по овом питању. У циљу 



стварања услова за убрзани друштвено-економски развој, општина Трговиште, започела је процес израде 
Просторног плана и израдила је Стратегију развоја планског подручја. Имајући у виду значај који има израда и 
примена ове документације, општине Трговиште ће се, пре свега, у будућности фокусирати на доношење и 
примену неопходних докумената, планова и програма у области просторног и урбаног планирања кроз 
успостављање координације на свим нивоима локалне влсти, укључивање јавности и унапређење рада 
урбанистичке службе општинске управе општине Трговиште. 
Приоритет 2: Равномерни развој урбане и руралне инфраструктуре у циљу побољшања квалитета живота 
и рада становништва и стварања услова за убрзани развој општине 
Генерално гледајући, на целој територији општине Трговиште, изграђеност саобраћајне и коуналне 
инфраструктура није на завидном нивоу и такво стање значајно утиче на лош квалитет живота и рада становника. 
На састанцима радних група, током израде стратегије, истакнуто је да постоје велики диспаритети у изграђености 
инфраструктуре у административном центру и руралним срединама. Само око 30 % домаћинстава и то у 
административном центру општине, има сигуран приступ води за пиће и прикључено је на канализациону мрежу. 
У несељима око административног центра и сеоским срединама, не постоје изграђене канализационе мреже, а 
постојећи локални водоводи не само што не задовољавају потребе корисника већ и не подлежу провери квалитета 
и исправности воде за пиће. Локални путеви су неасфалтирани и врло често непроходни. Такође, 
телекомуникациона инфраструктура није довољно развијена, а постојећи електро-енергетски капацитети не 
одговарају потребама заједнице, па су честа искључења у снабдевању електричном енергијом услед 
преоптерећења и честих кварова. Неравномерност у погледу инфраструктурног развоја и лоши услови за живот и 
рад, по мишљењу чланова радне групе, довели су до емиграције становништва, а пре свега до напуштања сеоских 
средина. Ради превазилажења оваквог стања и у циљу стварања услова за бољи и квалитетнији живот становника 
и бржи социо-економски развој општине Трговиште, један од развојних приоритета општине Трговиште је 
унапређење комуналне инфраструктуре (водоводни системи и канализационе мреже), развој путне 
инфраструктуре (реконструкцију постојећих и изградњу нових саобраћајница и локалних путева), развој 
телекомуникација и побољшање електро–енергетских капацитета кроз изградњу трафо станица, реконструкцију 
далековода и ниско-напонске мреже. 
Приоритет 3: Одржавање постојеће и изградња нове економске, социјалне инфраструктуре и 
инфраструктуре у служби очувања и заштите животне средине 
Поред унапређења инфраструктуре уопште, стратешки циљеви општине Трговиште, су да до 2020. године буду 
створени  инфраструктурни предуслови за бржи економски развој, несметано одвијање васпитно-образовног 
процеса, као и услови за квалитетније пружање услуга у области здравства и социјалне заштите , културе и 
развоја спорта. Ради остварења ових циљева, биће предузете активности  усмерене на инфраструктурно уређење 
локације будуће индустријске зоне што ће, кроз отварање нових предузећа, довести до нових радних места и 
запошљавања, као и на уређењу пијачних простора на територији општине чиме ће се у већој мери створити 
повољни услови за промет пољопривредних производа. Реконструкцијом школских објеката и објеката 
здавствене заштите, пре свега сеоских амбуланти, знатно ће бити побољшан квалитет васпитно-образовног 
процеса и услуга здравствене и социјалне заштите. Локална самоуправа ће такође тежити да реконструкцијом 
постојећих и изградњом нових спортских објеката и терена адекватно одговори потребама локалне заједнице.С 
обзиром на неизграђеност инфраструктуре у служби заштите животне средине, још једно од стратешких 
опредељења општине Трговиште је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Трговишту, као и 
доградња главног колектора, заштита водотокова и стварање инфраструктурних услова за управљање чврстим 
отпадом према еколошким стандардима на територији целе општине. Реализацијом ових активности, биће 
створени основи за даљи економски и друштвени развој локалне заједнице.  
Приоритет 4: Успостављање система ефикасног управљања инфрструктуром кроз  унапређење рада 
локалне администрације 
Током анализе тренутног стања у општини Трговиште (СВОТ анализе) за област инфраструктуре, лоше 
управљање инфраструктурним системима са посебним нагласком на лоше одржавање постојеће инфраструктуре, 
као и недовољно развијени капацитети локалне администрације и Јавних предузећа да ефикасно одговоре 
захтевима убрзаног инфраструктурног развоја, препознати су, од стране свих учесника у изради Стратегије, као 
највећи недостаци локалне заједнице. Стога ће се општина Трговиште у будућности фокусирати на развој 
капацитета локалне администрације кроз бољу организацију рада и модернизацију служби општинске управе и 
Јавних предузећа уз интензивирање сарадње са надлежним институцијама и стручно усавршавање запослених.  
 



2. Економски развој, пољопривреда, туризам 
Визија: 
2020. године општина Трговиште је општина са успостављеним адекватниm пословним окружењем за бржи економски развој 
заснован на развоју малих и средњих предузећа, са развијеном пољопривредом и унапређеним условима за развој туризма уз 
поштовање принципа одрживог коришћења ресурса 
 
Приоритет 1 
Ставарање услова за одржив економски  развој   општине кроз пуну валоризацију расположивих 
ресурса 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Израда и доношење Стратегије 

локалног економског развоја, 
општинских одлука, планова и 
прописа битних за економски развој  

 
• Финансијска и нефинансијска 

подршка економском развоју  
 
• Промоција потенцијала општине 

ради привлачења инцвестиција  и 
интензивирање сарадње са 
међународним и националним 
инстутицијама које се баве 
економским развојем   

 
• Модернизација, боља организованост 

и реструктурирање одељења 
општинске управе ради ефикаснијег 
пружања услуга 

 
• Спровођење стратегије за мала и 

средња предузећа и подршка развоју 
асоцијација малих и средњих 
предузећа 

 
• Покретање иницијативе за 

редефинисање образовних профила и 
организовање програма 
преквалификације и обуке за раднике 

 
• Промоција  мера активног тражења 

посла и самозапошљавања у сарадњи 
са НСЗ 

 
• Реализација развојних пројеката који 

подстичу  запошљавање 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Успостављен систем креирања и доследне 

примене свих стратешких документа, планова, 
прописа и општинских одлука  

 
• У општини Трговиште, до 2020. године ,створено 

адекватно пословно окружење доводи до раста 
инвестиција и смањења незапослености 

 
• 2020. године развијен сектор малих и средњих 

предузећа и предузетништва постаје један од  
носилаца економског развоја општине Трговиште  

 
• Створени услови за пуну валоризацију људског 

потенцијала доприносе економском развоју и 
смањеном одливу кадрова 

 

Приоритет 2 
Рурални развој и развој пољопривреде уз оптимално коришћење и очување расположивих 
ресурса, пуну примену стандарда и боље тржишно позиционирање 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Доношење и примена Стратегије   



руралног развоја и развоја 
пољопривреде и осталих правних 
аката из области пољопривреде 

 
• Финансијска и нефинансијска 

подршка пољопривреди 
 
• Промоција пољопривредних 

потенцијала у циљу привлачења 
инвестиција  

 
• Програм – Подршка оснивању и 

развоју удружења пољопривредних 
произвођача  

 
• Едукација пољопривредних 

произвођача о  уводјењу стандарда и 
брендирању и испуњавању 
еколошких захтева 

 
• Модернизација одељења за 

пољопривреду и побољшање 
квалитета услуга 

 

 
 
 
 
 
 
• До 2020. године омогуцен равномернији  рурални 

развој и развој тржишно орјентисане и  
конкурентне пољопривреде прилагођене 
стандардима ЕУ 

 
 
 
• У општинској управи Трговиште успостављен 

систем ефикасног пружања услуга одговара 
потребама развоја пољопривреде 

Приоритет 3 
Развој туризма заснован на рационалном коришћењу локалних потенцијала 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Израда програма за развој туризма  и 

доношење општинских  одлука 
  
• Стварање услова за развој сеоског  и 

спортско-рекреативног туризма 
 
• Оснивање Туристичке организације 

општине Трговиште и активна 
промоција туристичких потенцијала  

 
 

 
 
 
 
• Развој туризма заснован на рационалном 

коришћењу локалних потенцијала 
 

 

 
КОМЕНТАР: 
 
Приоритет1:  Ставарање услова за одржив економски  развој   општине кроз пуну валоризацију 
расположивих ресурса 
У условима тренутног стања, када су многи производни погони затворени и када се из године у годину повећава 
број незапослених уз паралелно повећање броја становника који одлазе из Трговишта у потрази за послом, 
општина Трговиште свој даљи развој види у  привлачењу инвестиција, развоју сектора малих и средњих 
предузећа, отварању нових радних места и смањењу одлива кадрова. Ради остварења ових циљева, општина 
Трговиште, решена је да  кроз израду и примену Стратегије локалног економског развоја и стратегије за мала и 
средња предузећа, активну промоцију развојних потенцијала општине и интензивирање сарадње са међународним 
и националним институцијама, кроз модернизацију општинске управе и повећање квалитета услуга, као и путем 
низа мера и олакшица за инвеститоре, створи услове за бржи економски развој, смањи незапосленост и побољша 
услове за живот и рад људи. 
 



Приоритет 2:  Рурални развој и развој пољопривреде уз оптимално коришћење и очување расположивих 
ресурса, пуну примену стандарда и боље тржишно позиционирање 
Пољопривреда је једна од најважнијих привредних грана у општини Трговиште и највећи удео у националном 
дохотку општине се и оствари управо у пољопривреди.Учесници у изради стратегије одрживог развоја, су 
пољопривреду и препознали као један од својих највећих развојних потенцијала. Стога се као неминовност 
намеће потреба успостављања планског деловања у овој области. Израда и спровођење стратегије руралног 
развоја и развоја пољопривреде, промоција пољопривредних потенцијала, развој села, подршка оснивању 
удружења пољопривредних произвођача и њихово стручно усавршавање, главне су активности на којима ће се 
заснивати будуће деловање локалне самоуправе. Унапређење услуга од стране надлежних служби у општинској 
управи, кроз модернизацију и стручно усавршавање запослених, као и јачање партнерства  између локалне 
самоуправе и пољопривредних произвођача, такође ће допринети убрзаном развоју тржишно орјентисане 
пољопривреде уз пуну валоризацију свих расположивих ресурса. 
 
Приоритет 3:  Развој туризма заснован на рационалном коришћењу локалних потенцијала 
Стратешки циљ општине је развој туризма заснован на рационалном коришћењу расположивих ресурса. Обиље 
природних ресурса, географски положај и клима, локалитет Вражји камен, већи број цркава и манастира, 
мноштво речних токова и незагађена животна средина, представљају велики потенцијал за развој туризма. 
Оснивање општинске Туристичке организације, израда плана развоја туризма и улагање и изгрању потребне 
инфраструктуре, јесу активности које ће општина предузети у циљу стварања услова за развој туризма, при чему 
ће, пре свега, бити фокусирана на развој спорстско-рекреативног и сеоског туризма. 
 
 
 
 
 
3.  Заштита животне средине 
Визија: 
2020. године општина Трговиште је општина у којој се животна средина чува и унапређује на плански и координисан начин, а 
природни ресурси користе и штите у складу са принципима одрживог развоја и стандардима ЕУ. 
 
Приоритет 1 
Унапређење заштите животне средине кроз планско и координисано деловање на  локалном 
нивоу 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Доношење и спровођење стратешких 

докумената, програма и осталих 
одлука у сарадњи лок.самоуправе  са 
НВО сектором, привредом и 
грађанима 

 
• Јачање капацитета и континуирана 

едукација и подршка општинским 
одељењима и службама које се баве 
питањима заштите животне средине  

 
• Унапређење свести о значају заштите  

животне средине кроз едукацију и 
промотивне активности 

 
• Увођење мониторинг система у 

области заштите животне средине 
 

 
 
 
 
 
 
• До 2020. године у општини Трговиште 

успостављен  систем планског и координираног 
деловања на заштити и унапређењу животне 
средине 

 

 



Приоритет 2 
Очување, унапређење и рационално коришћење  постојећих природних ресурса 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Одржавање чистоће и заштита река и 

изворишта водоснабдевања 
 
• Управљање чврстим отпадом 
 
• Рационално коришћење и обнављање 

шумског потенцијала и заштита и 
коришћење земљишта на територији  
општине Трговиште 

 
• Примена осталих мера заштите 

животне средине и очувања 
природних ресурса 

 
• Коришћење  обновљивих извора 

енергије по стандардима ЕУ 
 

 
 
 
 
 
 
• У општини Трговиште , до 2020. године, 

природни ресурси се користе, чувају и  
континуирано унапређују  у складу са 
принципима одрживог развоја 

 

 

 
 
 
 
КОМЕНТАР: 
Приоритет 1:  Унапређење заштите животне средине кроз планско и координисано деловање на  локалном 
нивоу 
СВОТ анализа урађена са члановима радне групе током процеса израде стратегије одрживог развоја, показала је 
да у општини Трговиште не постоји успостављен систем планског и координисаног деловања на заштити 
животне средине. Иако општина Трговиште спада у ред општина са незагађеном животном средином, потребно је 
планским и координисаним деловањем унапредити њено очување. Стога се је локална самоуправа определила за 
израду и доношење Локалног еколошког акционог плана као и свих потребних општинских одлука чија ће 
примена повољно утицати на унапређење заштите животне средине. Увођење економских мера у политику 
заштите животне средине, оснивање општинског Еко фонда и јачање капацитета и континуирана едукација и 
подршка општинским одељењима и службама које се баве питањима заштите животне средине, као и унапређење 
свести о значају заштите  животне средине кроз едукацију и промотивне активности такође су активности на 
којима ће бити фокусирано будуће деловање општине Трговиште у овој области. 
   
Приоритет 2:  Очување, унапређење и рационално коришћење  постојећих природних ресурса 
Према мишљењу чланова радне групе која се бавила питањима заштите животне средине, очување, унапређење и 
рационално коришћење постојећих природних ресурса јесу један од стратешких циљева локалне заједнице. 
Општина Трговиште се определила за хитно решавање ових проблема  кроз активно деловање на заштити 
водотокова, управљању чврстим отпадом према еколошким стандардима, очувању земљишта, решавању 
проблема нехигијенских септичких јама, рационалном коришћењу шума, заштити од ерозија, као и на повећању 
енергетске ефикасности као мере уштеда енергије.  
 
 
 
 
 
 



4.  Друштвене делатности 
Визија: 
Општина Трговиште је до 2020. године друштвена и социјално одговорна заједница у којој живе задовољни људи различитог 
животног доба, образовања, економског, социјалног и етничког порекла 
 
Приоритет 1 
Унапређење услуга социјалне и здравствене заштите у циљу побољшања квалитета живота становништва 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Побољшање квалитета услуга  и 

услова рада кроз модернизацију и 
унапређење рада у установама 
здравствене заштите 

  
• Боља координација са локалном 

самоуправом, НВО сектором и 
другим надлежним институцијама и 
имплементација пројеката из области 
социјалне заштите 

 

 
 
• Успостављен систем ефикасног пружања услуга 

здравствене заштите у   функцији задовољења 
потреба становништва 

 
• Ефикасан систем пружања услуга у области 

социјалне заштите у складу са постојећом 
регулативом и потребама корисника 

 

Приоритет 2 
Развој система образовања и васпитања и унапређење културног живота становника 
Програми/Пројекти Циљ 2020.  Индикатори 
• Унапређење рада васпитно-

образовних институција кроз 
модернизацију и стручно 
усавршавање предавача 

• Обезбеђивање услови за редовно, 
несметано  и квалитетно школовање 
доступно свима 

 
• Унапређење услова рада кроз 

модернизацију установа културе 
 
• Увођење нових културних садржаја и 

континуирано промовисање значаја 
културе  

 

 
 
 
• До 2020. године побољшани услови рада и 

омогућено редовно, несметано и квалитетно 
школовање доступно свима  

 
 
 
• До 2020. године унапређен културни живот 

становника општинеТрговиште  
 

 

Приоритет 3 
Стварање бољих услова за развој спорта и промоцију здравог начина живота 
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Подршка јачању капацитета у спорту 

и  повећање броја квалитетних 
спортских садржаја 

• Унапређени спортски капацитети и развијена 
свест локалне заједнице о значају спорта 

 

 

Приоритет 4 
Унапређење  услова за професионалну и друштвену афирмацију младих, особа са инвалидитетом и 
социјално угрожених група уз сарадњу и учешће НВО сектора 
 
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Израда и спровошење акционог  

плана за младе 
 
• Институционална, финансијска и 

остали облици  подршке младима  

 
• Успостављен систем планског и координираног 

деловања на унапређењу положаја младих у 
локалној заједници 

 

 



 
• Реализација активности усмерених 

већој укључености и унапређењу 
положаја особа са инвалидитетом и 
социјално угрожених у локалној 
заједници  

 

• До 2020. године особе са инавалидитетом и 
социјално угрожене групе активно учествују у 
друштвеном и економском животу општине 
Трговиште 

 

Приоритет 5 
Јачање капацитета локалне самоуправе као подршке социо- економском развоју и ради бржег и лакшег 
остваривања права грађана  
 
Програми/Пројекти Циљ 2020. Индикатори 
• Институционално јачање,  примена 

закона и иновативних модела и 
транспарентности у свакодневном 
раду 

 

 
• Локална самоуправа ефикасан сервис грађана    

 

 
 
 
КОМЕНТАР: 
 
Један од стратешких циљева општине Трговиште, у области развоја друштвених делатности,  је унапређење 
здравствене и социјалне заштите. Модернизација  и унапређење рада у установама здравствене и социјалне 
заштите уз бољу координацију са локалном самоуправом, НВО сектором и надлежним институцијама, јесу 
активности које ће општина Трговиште спроводити и чија ће реализација унапредити квалитет услуга здравствене 
и социјалне заштите које одговарају потребама корисника. 
 
Поред унапређења здравствене и социјалне ѕаштите, приоритети општине Трговиште у наредном периоду су и  
развој система образовања и васпитања и унапређење културног живота становника, стварање бољих услова за 
развој спорта и промоцију здравог начина живота, као и унапређење  услова за професионалну и друштвену 
афирмацију младих, особа са инвалидитетом и социјално угрожених група уз сарадњу и учешће НВО сектора и 
јачање капацитета локалне самоуправе као подршке социо- економском развоју и ради бржег и лакшег 
остваривања права грађана. 
 
 



VII                                                     Акциони план 
 
 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

                Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови 
 

 
 
 
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Визија :     
Општина Трговиште је 2020. године плански и функционално уређена општина са високим степеном изграђености инфраструктуре у 
функцији заштите животне средине, економског развоја и унапређења квалитета живота становништва и у којој се на ефикасан и одржив 
начин управља инфраструктуром 
1.ПРИОРИТЕТ :  
Развој планске документације у складу са  друштвеним, економским и еколошким 
стандардима уз поштовање регулативе и   кроз интензивирање сарадње између свих 
субјеката на локалном и националном  нивоу 

Степен приоритета 
 

ВИСОК 

Стратешки циљ 1.1 : 
Успостављен координиран систем  просторног и урбанистичког планирања  омогућава  квалитетно унапређење инфраструктуре 
као једног од предуслова одрживог  соцо-економског развоја општинеТрговиште 
Програм 1.1.1 
Доношење и примена општинских одлука и урбанистичко-планске документације 
 
Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања 
ИНДИКАТОРИ 



 
1.1.1.1 

Израда просторног плана општине 
Трговиште 

Општинска управа 
Надлежно 
министарство 
Јавна предузећа 

2010. – 2011. 9.000.000 РСД  
Надлежно министарство 
Влада РС 
 

 Урађен просторни 
план 

 
1.1.1.2 

Израда плана генералне регулације за 
седиште општине 

Општинска управа 
Јавна предузећа 

2010.-2011. 5.000.000 РСД  
Буџет општине 
Влада РС 
 

 Урађен план 
генералне 
регулације 

 
1.1.1.4 

Планови детаљне регулације за подручје 
ГУП-а, центре већих насељених места и 
локација од значаја за развој општине 

Општинска управа 
Дирекција за 
планирање и изгрању 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње  
Буџет општине 
 

 Урађени планови 
детаљне 
регулације 

 
1.1.1.5 

Израда потребних студија и програма и 
доношење општинских одлука 

Општина Трговиште 
Надлежна 
министарства 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 1.000.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 
 

 Урађене студије 
 Донете одлуке 
 Усвојени и 

имплементирани 
програми 

 
1.1.1.6  

Израда пројектно-техничке документације за 
реализацију развојних пројеката 

Општинска управа, 
Јавна предузећа, 
установе и 
институције 

2010. -2015. 10.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађене 
пројектно-техничке 
документације 

Програм 1.1.2  
Модернизација урбанистичке службе и стручно оспособљавање запослених 
 
 
1.1.2.1 

Набавку компијутера и обезбеђење 
интернета за урбанистичку службу 

Општинска управа 
 

2010.- 2015.  250.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 

 Број обрађених 
предмета 

 
 
1.1.2.2 

Набавка потребног софтвера за 
урбанистичку службу ради реализације 
донетих планова и побољшање квалитета 
услуга 

Општинска управа 2010.- 2011. 400.000 РСД  
Буџет општине 
Влада РС 

 Реализовани 
планови 

 
1.1.2.3 

Унапређење услуга кроз ангажовање 
стручних кадрова и едукацију запослених 

Општинска управа 2010.- 2015. 100.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 

 Одржане 
едукације, 
семинари и обуке 

2. ПРИОРИТЕТ :  
Равномерни развој урбане и руралне инфраструктуре у циљу побољшања квалитета живота и рада 
становништва и стварања услова за убрзани развој општине 
 

Степен 
приоритета   
 



Стратешки циљ 2.1 : 
До 2020. године изграђена и унапређена  комунална и саобраћајна инфраструктура и побољшани електро-енергетски капацитети 
 
Програм 2.1.1 
Изградња, проширење и одржавање  капацитета за водоснабдевање 
 
 
2.1.1.1 

Израда пројектно-техничке документације 
за систем водоснабдевања у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 3.000.000 РСД  
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Урађене 
пројектно-
техничке 
документације 

 
2.1.1.2 

Извођење радова на новом систему за 
водоснабдевање у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 30.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
 Број 

домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

 
2.1.1.3 

Доградња система за водоснабдевање 
Ново Село-Шајинце 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 10.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

 
2.1.1.4 

Реконструкција и проширење постојеће 
водоводне мреже и изворишта у 
административном центру општине и 
околним насељима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 20.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

 
2.1.1.5 

Доградња система за водоснабдевање у 
Доњем Стајевцу 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

 
2.1.1.6 

Реконструкција и проширење постојеће 
водоводне мреже и изворишта у сеоским 
Месним Заједницама 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 1.000.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

Програм 2.1.2 
Одржавање постојећих и изградња нових канализационих мрежа 



 
2.1.2.1 

Реконструкција и проширење постојеће 
мреже фекалне канализације у Трговишту 
и околним насељеним местима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 18.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

 
2.1.2.2 

Изградња фекалне канализационе мреже у 
Радовници 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 40.000.000 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

 
2.1.2.3 

Изградња фекалне канализационе мреже у 
Доњем Стајевцу 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 30.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

 
2.1.2.4 

Изградња фекалне канализационе мреже у 
Новом Селу и Шајинцу 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 30.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

 
2.1.2.5 

Израда пројектно-техничке документације 
за изградњу атмосферске канализације у 
Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 1.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

 
2.1.2.6 

Извођење радова на изградњи 
атмосферске канализације у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месна заједница 

2010.-2015. 20.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
домаћинстава 
прикњучених на 
канализациону 
мрежу 

Програм 2.1.3 
Унапређење путне инфраструктуре на територији општине 
 
2.1.3.1 

Изградња магистралног пута М 25.3 
Трговиште-граница БРЈ Македонија 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015. 200.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина 
магистралних 
путева у км 

 
2.1.3.2 

Реконстркција регионалног пута Р 125 
Давидовац –Радовница (деоница Брњаре-

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 

2010.-2015. 100.000.000 РСД 
Буџет општине 

 Дужина путева у 
км по км2 



Радовница) Влада РС Влада РС, Донатори  Дужина 
регионалних 
путева у км 

 
2.1.3.3 

Израда пројектно-техничке документације 
и извођење радова на доградњи 
регионалног пута Р 125 Радовница - 
Босилеград 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015.  200.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина 
регионалних 
путева у км 

 
2.1.3.4 

Израда пројектно-техничке документације 
и извођење радова на изградњи пута Доњи 
Стајевац – Нови Глог 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015. 160.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина 
регионалних 
путева  у км 

 
2.1.3.6 

Израда плана модернизације, 
реконструкције и изградње улица у 
административном центру и околним 
насељима у  Трговишту 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010. 100.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Усвојен план  

 
2.1.3.7 

Израда пројектно-техничке документације 
реконструкције и изградње улица према 
урађеном плану 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.-2015. 600.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Урађене 
пројектно-
техничке 
документације 

 
2.1.3.8 

Извођење радова на модернизацији, 
реконструкцији и изградњи улица према 
урађеном плану 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010. - 2015. 20.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.1.3.9 

Израда плана реконструкције, 
модернизације и изградње локалних 
путева 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.  100.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Усвојен план  

 
2.1.3.10 

Израда пројектно-техничке документације 
по урађеном плану за реконструкцију и 
изградњу локалних путева 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010. – 2015. 1.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Урађене 
пројектно-
техничке 
документације 

 
2.1.3.11 

Извођење радова на реконструкцији, 
модернизацији и изградњи локалних 
путева 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010. – 2015. 50.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.1.3.13 

Асфалтирање пута према цркви на 
локалитету Вражји Камен  

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 



путева у км 
 
2.1.3.14 

Набавка потребне механизације за 
одржавање локалних путева 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015. 20.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина локалних 
путева на којима 
су извођени 
радови на 
одржавању 

2.1.3.15 Постављање потребне путне 
сигнализације и обележавање путних 
праваца на локалним путевима и улицама 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.- 2015 300.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Постављена путна 
сигнализација 

 
2.1.3.16 

Изградња пута Ново Село –Манастир 
Прохор Пчињски 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010 –2015. 70.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.1.3.17 

Изградња моста преко реке Пчиње у 
Шапранцу 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
на мосту 

 
2.1.3.18 

Изградња моста преко реке Пчиње у Доњој 
Трници 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
на мосту 

 
2.1.3.19 

Изградња моста преко Козједолске реке за 
Ромско насеље у Трговишту 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
на мосту 

 
2.1.3.20 

Израда пројектно-техничке документације 
и изградња моста на обилазници око 
Трговишта 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Влада РС 

2010.-2015. 12.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
на мосту 

  
 
2.1.3.21 

Израда пројектно-техничке документације 
и извођење радова на мосту преко 
Козједолске реке  према цркви Светог 
Преображења 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изведени радови 
на мосту 

 
2.1.3.22 

Извођење радова на санацији и 
реконструкцији постојећих мостова 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Месне заједнице 

2010.-2015. 9.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
реконструираних и 
санираних 
мостова 

 
2.1.3.23 

Уређење аутобуских стајалишта на 
подручју општине 

Општина Трговиште 
ЈП Дирекција 
Месне заједнице 

2010.-2015. 4.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број постављених 
и реконструисаних 
стајалишта 

Програм 2.1.4 
Развој телекомуникационе инфраструктуре и ПТТ саобраћаја  
 Извођење радова на довођењу оптичког Општина Трговиште 2010. - 2015. Буџет општине  Број интернет 



2.1.4.1 кабла Ристовац - Трговиште у сарадњи са 
надлежним институцијама 

Телеком Влада РС, Донатори корисника 

 
2.1.4.2 

Увођење фиксне телефоније у МЗ 
Радовница и Доњи Стајевац 

Општина Трговиште 
Телеком 
Месне заједнице 

2010. – 2015.  Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број домаћинства 
са телефонским 
прикључком 

 
2.1.4.3 

Увођење фиксне телефоније у МЗ Шајинце 
и Ново Село  

Општина Трговиште 
Телеком 
Месне заједнице 

2010. – 2015.  Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број домаћинства 
са телефонским 
прикључком 

 
2.1.4.4 

Увођење фиксне телефоније у селима на 
подручју МЗ Трговиште 

Општина Трговиште 
Телеком 
Месне заједнице 

2010.- 2015.  Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број домаћинства 
са телефонским 
прикључком 

Програм 2.1.5 
Изградња нових и побољшање постојећих електро-енергетских капацитета 
 
2.1.5.1 

Реконструкција далековода Врање – 
Радовница 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 

2010.-2015. 50.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

 
2.1.5.2 

Реконструкција, појачање и проширење 
нисконапонске мреже у МЗ Трговиште 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 

2010.-2015. 30.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

 
2.1.5.3 

Реконструкција, појачање и проширење 
нисконапонске мреже у осталим месним 
заједницама 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 

2010.-2015. 50.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

 
2.1.5.4 

Изградња нових и појачање постојећих 
трафо станица на територији општине 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 

2010.-2015. 80.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

 
2.1.5.5 

Проширење електро-мреже у Доњој 
Трници 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 
 

2010.-2015. 10.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

 Израда потребне пројектно-техничке Општина Трговиште 2010.-2015. 10.000.000 РСД  Изведени радови 



2.1.5.6 документације и извођење радова на 
проширењу и изградњи уличне расвете у 
административном центру општине  и 
околним насељима 

Надлежно јавно 
предузеће 
 

Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

на увођењу јавне 
расвете  

 
2.1.5.7 

Израда пројектно-техничке документације 
и извођење радова на увођењу јавне 
расвете у месним центрима Радовница, 
Д.Стајевац и Ново Село 

Општина Трговиште 
Надлежно јавно 
предузеће 
 

2010.-2015. 12.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Изведени радови 
на увођењу јавне 
расвете 

Стратешки циљ 2.2 : 
До 2020. године унапређена инфраструктура и побољшани услови живота и рада људи у руралним срединама 
Програм 2.2.1 
Изградња и побољшање  инфраструктуре у руралним срединама 
 
2.2.1.1 

Реконструкција махалских путних праваца 
у свим месним заједницама  

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 6.000.000 РСД  Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.2.1.2 

Реконструкција и модернизација прилазних 
путева до школа и амбуланти у сеоским 
насељима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 3.500.000 РСД  Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.2.1.3 

Реконструкција путних праваца до сеоских 
гробаља 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 2.700.000 РСД  Дужина путева у 
км по км2 

 Дужина локалних 
путева у км 

 
2.2.1.4 

Санација постојећих Задружних Домова у 
центрима сеоских месних заједница 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 4.000.000 РСД  Број друштвених 
објеката на 1000 
становника 

 
2.2.1.5 

Реконструкција постојећих и изградња 
нових водовода у селима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 5.000.000 РСД  Број 
домаћинстава са 
сигурним 
приступом води за 
пиће 

2.2.1.6 Појачање електричне мреже у руралним 
срединама 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Месне заједнице 

2010.-2015. 15.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Надлежно јавно 
предузеће, Донатори 

 Укупна потрошња 
енергије по врсти 
горива 

 Смањење кварова 
на ел.мрежи у % 

3. ПРИОРИТЕТ :  



Одржавање постојеће и изградња нове економске, социјалне инфраструктуре и инфраструктуре у служби очувања и заштите 
животне средине 
Стратешки циљ 3.1: 
У општини Трговиште, до 2020. године створени инфраструктурни услови за бржи  економски развој 
Програм 3.1.1 
Инфраструктурно уређење индустријске зоне 
 
3.1.1.1 

Израда плана детаљне регулације 
индустријске зоне у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 300.000 РСД 
Општински буџет 
Влада РС 

  

 
3.1.1.2 

Израда потребне пројектно-техничке 
документације за изградњу индустријске 
зоне у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 3.000.000 РСД 
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

  

3.1.1.3 Изградња и инфраструктурно опремање 
(водовод, канализација, трафо станица) 
индустијске зоне у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 28.000.000 РСД 
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

  

 
3.1.1.4 

Извођење радова на прилазним путевима, 
обележавању и уређењу речног корита у 
области индустријске зоне 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 15.000.000 РСД 
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

  

Програм 3.1.2  
Инфраструктурно унапређење пијачних простора  
 
3.1.2.1 

Израда пројектно-техничке документације 
за реконструкцију и доградњу пијаце у 
Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015.  
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 
3.1.2.2 

Реконструкција и доградња пијачног 
простора у Трговишту  

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015.  
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

 Изведени радови 
на реконструкцији 
и доградњи 

 
3.1.2.3 

Унапређење пијачног простора у 
Радовници 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015.  
Општински буџет, Влада РС 
Донатори 

 Изведени радови  

Стратешки циљ 3.2: 
Унапређена и изграђена инфраструктура у функцији заштите и очувања животне средине одговара стандардима ЕУ 
Програм 3.2.1  
Управљање чврстим отпадом на територији општине 
 
3.2.1.1 

Извођење радова на уређењу постојеће 
депоније у Доњој Трници 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 22.000.000 РСД 
Буџет општине 

 Општински отпад 
по врсти одлагања 



Влада РС 
Донатори 

 
3.2.1.2 

Изградња трансфер станице у Трговишту Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. 20.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Општински отпад 
по врсти одлагања 

 
3.2.1.3 

Укључивање општине Трговиште у 
регионални систем управаљања 
отпадом 

Општина Трговиште 
Општине у Пчињском 
округу 
Јавна предузећа 

2010.- 2015. 25.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Општински отпад 
по врсти одлагања 

Програм 3.2.2  
Унапређење система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода  
 
3.2.2.1 

Наставак изградње главног колектора за 
одвод отпадних вода у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010. - 2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Управљање 
отпадним водама 
у градским 
срединама 

 
3.2.2.2 

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010. - 2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Управљање 
отпадним водама 
у градским 
срединама 

 
3.2.2.3 

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Радовници 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010. - 2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Управљање 
отпадним водама 
у градским 
срединама 

 
3.2.2.4 

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Доњем Стајевцу 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Управљање 
отпадним водама 
у градским 
срединама 

Програм 3.2.3  
Регулација водотокова кроз изградњу потребне инфраструктуре 
 
3.2.3.1 

Израда пројектно-техничке документације 
и наставак регулације реке у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
 
3.2.3.2 

Израда пројектно-техничке документације 
и регулација Козједолске реке на ушћу у 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 

 Урађена 
пројектно-



реку Пчињу Влада РС Донатори техничка 
документација 

 Изведени радови 
 
3.2.3.3 

Израда пројектно-техничке документације 
и регулација Лесничке реке у Трговишту у 
делу постојећег моста 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
 
3.2.3.4 

Израда пројектно-техничке документације 
и регулација реке Трипушнице у 
Радовници 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
 
3.2.3.5 

Израда пројектно-техничке документације 
и регулација потока у насељу 
Воденичиште у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
 

 
3.2.3.6 

Израда пројектно-техничке документације 
и регулација потока Вучји До у Трговишту 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
3.2.3.7 Израда пројектно-техничке документације 

и регулација реке Пчиње у делу моста у 
Новом Селу 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
пројектно-
техничка 
документација 

 Изведени радови 
Стратешки циљ 3.3: 
До 2020. године, побољшани инфраструктурни услови у образовању, здрваству, области социјалне заштите, културе и спорта 
Програм 3.3.1  
Развој инфраструктурних капацитета у области образовања и културе 
 
 
3.3.1.1 

Реконструкција зграде ОШ Бранко 
Радичевић у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010. – 2011. 9.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  



 
3.3.1.2 

Израда пројектно-техничке документације 
и извођење радова на доградњи и 
опремању централне ђачке кухиње при ОШ 
Бранко Радичевић у Трговишту 
 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010. -  2013. 1.500.000 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.1.4 

Увођење централног грајања у ОШ Жарко 
Зрењанин Уча  у Радовници 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010. – 2011. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.1.5 

Реконструкција система за централно 
грејање у ОШ Бранко Радичевић у 
Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010. – 2011. 5.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.1.6 

Реновирање објекта ОШ Вук Караџић у 
Д.Стајевцу 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010. – 2011.  
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.1.7 

Уређење школског дворишта у ОШ Бранко 
Радичевић у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010.-2015. 1.500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.1.9 

Уређење школског дворишта у Средњој 
стручној школи Милутин Бојић у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Школе 

2010.-2015. 1.600.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

3.3.1.10 Одржавање споменика културе  2010.-2015 900.000  РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

Програм 3.3.2  
Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите 
 
 
3.3.2.1 

Извођење радова на санацији 
Здравствених станица у Радовници и 
Доњем Стајевцу 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Дом Здравља 
Трговиште 

2011.- 2012. 4.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 Санација зграда Здравствених амбуланти Општина Трговиште 2013.- 2015. 3.000.000 РСД   



3.3.2.2 у Црновцу, Лесници и Широкој планини Влада РС 
Дом Здравља 
Трговиште 

Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 
3.3.2.3 

Покретање иницијативе за поновно 
отварање стационара у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Дом Здравља 
Трговиште 

2010. - 2012. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.2.4 

Реконструкција и опремање постојеће 
зграде стационара у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Дом Здравља 
Трговиште 

2013. - 2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

Програм 3.3.3  
Изградња нове и побољшање постојеће инфраструктуре  за потребе развоја спорта 
 
 
3.3.3.1 

Израда пројектно-техничке документације 
и фазна изградња спортског- рекреативног 
центра у Трговишту  

Општина Трговиште 
Влада РС 
Спортска удружења 

2010. - 2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број становника 
на један објекат 
друштвених, 
културних, 
рекреативних 
активности 

 
3.3.3.2 

Извођење радова на реконструкцији и 
уређењу постојећег спортског терена у 
Трговишту (игралишта) и њему 
припадајућих објеката  

Општина Трговиште 
Влада РС 
Спортска удружења 

2010. - 2012. 5.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број становника 
на један објекат 
друштвених, 
културних, 
рекреативних 
активности 

 
3.3.3.3 

Санација и модернирација постојећих 
спортских објеката и терена у сеоским 
месним заједницама 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Спортска удружења 
Месне заједнице 

2010. - 2013. 3.500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број становника 
на један објекат 
друштвених, 
културних, 
рекреативних 
активности 

 
3.3.3.4 

Санација и опремање школских сала и 
терена 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Спортска удружења 
Школе 

2010.-2015. 8.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број становника 
на један објекат 
друштвених, 
културних, 
рекреативних 
активности 



Програм 3.3.4  
Унапређење  социјалне инфраструктуре и станоградње 
 
3.3.4.1 

Израда пројектно-техничке документације 
и изградња дома за старе  

Општина Трговиште 
Влада РС 
Центар за социјални 
рад  

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.4.3 

Довршетак изградње Стамбене зграде у 
Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

 
3.3.4.4 

Изградња пословне зграде за потребе 
полиције 

Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

  

4. ПРИОРИТЕТ :  
Успостављање система ефикасног управљања инфрструктуром кроз  унапређење рада локалне 
администрације 

Степен 
приоритета   
 

Стратешки циљ 4.1 : 
До 2020. године капацитети локалне администрације  одговарају захтевима убрзаног инфраструктурног развоја и 

обезбеђују ефикасно  управљање инфраструктурним системима  
Програм 4.1.1  
Боље организовање рада и модернизација јавних предузећа  
 
4.1.1.1 

Стручно усавршавање запослених у јавним 
предузећима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 400.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори  

 Одржани 
семинари и обуке 

 
4.1.1.2 

Набавка потребне опреме (компијутера, 
софтвера и сл.) и увођење интернета 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 1.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 

 
4.1.1.3 

Ангажовање стручних кадрова за припрему 
и реализацију капиталних пројеката 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. Буџет општине, Влада РС, 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

 
4.1.1.4 

Израда потребних база података, 
евиденција, планова и др. 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. Редовна активност 
 

 Урађене базе 
података 

 
4.1.1.5 

Боља организација рада у ЈКП Комуналац 
Трговиште(доношење општинских одлука, 
повећање квалитета услуга,  ефикасна 
наплата, кадрови, одржавање 
инфраструктуре и сл.)  

Општина Трговиште 
ЈКП Комуналац 

2010.-2015. Редовна активност  

Програм 4.1.2  



Веће коришћење доступних извора финансирања и адекватније буџетско планирање уз интензивирање сарадње  са надлежним 
институцијама 
 
4.1.2.1 

Стручно усавршавање запослених 
(управљање пројектима, припрема 
пројеката према стандардима ЕУ и сл.) 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015. 350.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане обуке и 
семинари 

 Број запослених 
који су прошли 
кроз програме 
стручног 
усавршавања 

 
4.1.2.2 

Унапређен систем одржавања 
инфраструктурних система кроз 
планирање буџета у складу са стварним 
потребама  и израду планова одржавања 
инфраструктуре 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 

2010.-2015 Редовна активност  Урађени планови  
 Реализација 

планова у % 

 
4.1.2.3 

Интензивирање сарадње са надлежним 
министарствима и донаторима 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Влада РС, Донатори 

2010.-2015. Редовна активност  Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДА, ТУРИЗАМ 
 

Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови 
 
 

 
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДА, ТУРИЗАМ 

Визија :     
2020. године општина Трговиште је општина са успостављеним адекватних пословним окружењем за бржи економски развој 
заснован на развоју малих и средњих предузећа, са развијеном пољопривредом и унапређеним условима за развој туризма уз 
поштовање принципа одрживог коришћења ресурса 
 
1.ПРИОРИТЕТ :  
Ставарање услова за одржив економски  развој   општине кроз пуну 
валоризацију расположивих ресурса 
 

Степен приоритета  
 

ВИСОК 

Стратешки циљ 1.1 : 
Успостављен систем креирања и доследне примене свих стратешких документа, планова, прописа и општинских одлука  
 
Програм 1.1.1 
Израда и доношење Стратегије локалног економског развоја, општинских одлука, планова и прописа битних за економски развој 

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

 
1.1.1.1 

Израда стратегије локалног економског 
развоја општине Трговиште 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010. 300.000 РСД 
Буџет општине  
Влада РС, Донатори 

 Усвојена 
стратегија 



1.1.1.2 Спровођење стратегије локалног 
економског развоја 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Реализовани 
пројекти и 
планови 

 
1.1.1.2 

Израда и примена, планова, општинских 
одлука и прописа из области економског 
развоја 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Влада РС 
 

2010.-2015. Редовна активност  Донете 
општинске 
одлуке и 
прописи 

 
Стратешки циљ 1.2 : 

У општини Трговиште, до 2020. године, створено адекватно пословно окружење доводи до раста инвестиција и смањења 
незапослености 

Програм 1.2.1 
Финансијска и нефинансијска подршка економском развоју  
 
1.2.1.1 

Скраћивање административних процедура 
као подршка привредном развоју 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Влада РС 

2010.-2015. Редовна активност  Број решених 
предмета, 
донетих 
решења и сл 

 
1.2.1.2 

Доношење и усвајање пакета 
стимулативних мера и олакшица за 
инвеститоре и запошљавање 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Влада РС 

2010.-2015. Редовна активност  Усвојен пакет 
мере 

 
1.2.1.3 

Субвенције привреде Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Влада РС 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број  
одобрених 
субвенција 

 
1.2.1.4 

Стимулисање секторског повезивања 
произвођача (едукације, састанци, сусрети, 
презентације итд) 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Привредници 
НВО сектор 

2010.-2015. 400.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Одржане 
едукације, 
презентације, 
састанци 

 Број учесника 
на 
семинарима 

 
1.2.1.5 

Подршка привреди кроз израду и редовно 
ажурирање свих релевантних база 
података, пружање информација и 
консултација 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
Влада РС 

2010.-2015. Редовна активност  Урађене базе 
података 

 Одржане 
консултације и 
састанци 

 
1.2.1.6  

Подршка оснивању и раду  Бизнис 
инкубатор центра у Трговишту 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Привредници 

2010.-2015. 12.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 

  



Донатори 
Програм 1.2.2 
Промоција потенцијала општине ради привлацења инцвестиција и интензивирање сарадње са међународним и националним 
инстутицијама које се баве економским развојем   
 
1.2.2.1 

Израда промотивног материјала општине 
Трговиште 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 

2010.-2015. 1 Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 20.000 РСД 
годишње 

 Урађен 
промотивни 
материјал 

 
1.2.2.2 

Оснивање и уређење општинског сајта Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 
 

2010.-2015. 200.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
постављених 
вести, 
објављених 
одлука, најава 
и сл. 

1.2.2.3 Активна промоција развојних потенцијала 
општине (остваривање контаката са 
потенцијалним инвеститорима кроз 
организовање посета страних делегација, 
учествовањем на пословним форумима у 
земљи и иностранству, дистрибуција 
промотивног материјала преко амбасада и 
дипломатских представника итд ) 

Општина Трговиште 
Удружења 
привредника 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. 350.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број посета 
делегација, 
одржаних 
пословних 
форума и 
састанака 

 
1.2.2.4 

Учествовање представника општине и 
привреде на сајмовима и другим 
привредним манифестацијама 

Општина Трговиште 
Удружења 
привредника 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 420.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број сајмова и 
манифестациј 

 Број учесника 

 
1.2.2.5 

Организовање привредних манифестација 
и трибина у Општини Трговиште 

Општина Трговиште 
Удружења 
привредника 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 380.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Одржане 
трибине, 
презентације, 
семинари 

 
 
1.2.2.6 

Успостављање интензивне сарадње са 
регионалном привредном комором и 
надлежним министарствима 

Општина Трговиште 
Удружења 
привредника 

2010.-2015. 150.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализоване 
активности 

 
1.2.2.7 

Успостављање партнерсва између 
општине и привредника и укључивање 
привредника у доношење одлука и израду 

Општина Трговиште 
Удружења 
привредника 

2010.-2015. 100.000 РСд годишње  Донешене 
одлуке 

 Реализоване 



стратешких докумената на локалном нивоу активности 
Програм 1.2.3 
Модернизација, боља организованост и реструктурирање одељења општинске управе ради ефикаснијег пружања услуга 
 
 
1.2.4.1 

Опремање канцеларије за Локални 
економски развој 

Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. 200.000 РСД  
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Спроведене 
активности 

 
1.2.4.2 

Стручно усавршавање запослених у ЛЕР 
канцеларији 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор 

2010.-2015. 250.000 РСд годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације и 
семинари 

 
1.2.4.3 

Израда информатора и е-билтена ЛЕР 
канцеларије 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 

2010.-2015. 90.000 РСД годишње  Информатори 
и е-билтени 

 
1.2.4.4 

Израда потребних база података од стране 
запослених у ЛЕР канцеларији 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 

2010.-2015. Редовна активност ЛЕР-а  Урађене базе 
података 

 
1.2.4.5 

Успостављање сарадње са ЛЕР 
канцеларијама општина у региону 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларије 

2010.-2015. Редовна активност ЛЕР-а  Број одржаних 
састанака 

 
1.2.4.6 

Успостављање сарадње привредника са 
ЛЕР канцеларијом 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 
Привредници 

2010.-2015. Редовна активност  Одржани 
састанци и 
консултације 

 Реализоване 
активности 

Стратешки циљ 1.3 : 
2020. године развијен сектор малих и средњих предузећа и предузетништва постаје један од  носилаца економског развоја општине 
Трговиште 
Програм 1.3.1 
Спровођење стратегије за мала и средња предузећа и подршка развоју асоцијација малих и средњих предузећа 
 
 
1.3.1.1 

Спровођење Стратегије за мала и средња 
предузећа и предузетништво 

Општина Трговиште 
ЛЕР канцеларија 
Надлежне институције 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

 
1.3.1.2 

Подршка малим и средњим предузећима у 
добијању кредита код Фонда за развој 

Општина Трговиште 
Канцеларија за мала 
и средња предузећа 
ЛЕР канцеларија 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
одобрених 
кредита 

 
1.3.1.3 

Организовање едукативних програма као 
подршке развоју асоцијација малих и 
средњих предузећа и предузетника 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације 

 Број учесника 



Удружења 
привредника и 
предузетника 

и основаних 
асоцијација 

 
1.3.1.4 

Повезивање асоцијације привредника са 
сличним асоцијацијама у земљи и 
иностранству 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 
Удружења 
привредника и 
предузетника 

2010.-2015. 450.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржани 
сајмови, 
посете, 
трибине 

 Склопљени 
споразуми о 
сарадњи и сл. 

Стратешки циљ 1.4 : 
Створени услови за пуну валоризацију људског потенцијала доприносе економском развоју и смањеном одливу кадрова 

Програм 1.4.1 
Покретање иницијативе за редефинисање образовних профила и организовање програма преквалификације и обуке за раднике 
 
1.4.1.1 
 

Подршка редефинисању образовних 
профила у складу са стварним потребама 
привреде 

Општина Трговиште 
Школе 
Надлежне институције 
Влада РС 

2010.-2015.  
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
1.4.1.2 

Подршка преквалификацији радника кроз 
организовање тренинга и обука у сарадњи 
са надлежним институцијама   

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015.  
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Спроведени 
програми 
преквалифика
ције 

 Број 
преквалифико
ваних радника 

 
1.4.1.3 

Организовање обука за стручно 
усавршавање радника у складу са 
потребама тржишта 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015.  
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
онуке 

 Број радника 
који су прошли 
обуку 

Програм 1.4.2  
Промоција  мера активног тражења посла и самозапошљавања у сарадњи са НСЗ 
 
 
1.4.2.1 

Оснивање и подршка раду општинског 
Савета за запошљавање 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
 

2010.-2015. 180.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Акт о 
оснивању  

 Реализовани 
пројекти 



 
1.4.2.2 

Интензивирање сарадње са Националном 
службом за запошљавање и организовање 
трибина, презентација  и обука за активно 
тражење посла 

Општина Трговиште 
Национална служба 
запошљавања 

2010.-2015. 360.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
реализованих 
активности и 
обука 

 
1.4.2.3 

Организовање презентација и обука на 
тему самозапошљавања 

Општина Трговиште 
Национална служба 
запошљавања 
НВО сектор 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
обуке и 
презентације 

 Број учесника 
 
1.4.2.4 

Суфинансирање пројеката 
самозапошљавања  

Општина Тргоиште 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. 2.500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори  

 Успешно 
завршени 
пројекти 

Програм 1.4.3  
Реализација развојних пројеката који подстичу запошљавање 
 
 
1.4.3.1 

Реализација пројеката јавних радова на 
локалном нивоу 

Општина Тргоиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
реализованих 
пројеката 

 Број радно 
ангажованих 

 
1.4.3.2 

Реализација развојних пројеката који 
подстичу запошљавање у партнерсву са 
надлежним министарствима и донаторима 

Општина Тргоиште 
Јавна предузећа 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Број 
реализованих 
пројеката 

 Број радно 
ангажованих 

2.ПРИОРИТЕТ :  
Рурални развој и развој пољопривреде уз оптимално коришћење и очување расположивих 
ресурса, пуну примену стандарда и боље тржишно позиционирање 
 

Степен 
приоритета   

Стратешки циљ 2.1 : 
До 2020. године омогуцен равномернији  рурални развој и развој тржишно орјентисане и  конкурентне пољопривреде прилагођене 

стандардима ЕУ 
 

Програм 2.1.1  
Доношење и примена Стратегије руралног развоја и развоја пољопривреде и осталих правних аката из области пољопривреде 
 
2.1.1.1 

Израда Стратегије руралног развоја и 
развоја пољопривреде 

Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 

 Усвојена 
Стратегија 



Донатори 
НВО сектор 

Влада РС, Донатори 
 

 
2.1.1.2 

Оснивање тимова (тела) за праћење 
реализације и ажурирање стратегије 

Општина Трговиште 
Службе општинске 
управе 

2010.-2015. Редовна активност  Основани 
тимови 

 Урађени 
извештаји 

 
2.1.1.3 

Доношење општинских одлука и програма 
битних за развој пољопривреде 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Службе општинске 
управе 

2010.-2015. Редовна активност  Усвојене 
одлуке 

 Донети 
планови и 
програми 

Програм 2.1.2  
Финансијска и нефинансијска подршка пољопривреди 
 
2.1.2.1 

Унапређење рада општинског Фонда за 
пољопривреду 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. 1.000.000 РСд годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
2.1.2.2. 

Подршка оснивању агроцентра Општина Трговиште 
Влада РС 
Донатори 

2010.-2015. 600.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
2.1.2.3 

Унапређење рада Савета за 
пољопривреду 

Општина Трговиште 
Влада РС 
Пољопривредни 
произвођачи 

2010.-2015. 100.000 РСд годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
2.1.2.4 

Субвенције за развој пољопривреде Општина Трговиште 
Влада РС 
Донатори,  

2010.-2015. 2.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

Програм 2.1.3  
Промоција пољопривредних потенцијала у циљу привлачења инвестиција 
2.1.3.1 
 
 

Израда промотивног материјала  Општина Трговиште 
Службе општинске 
управе 

2010.-2015. 250.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Урађен и 
дистрибуиран 
промотивни 
материјал 

 
2.1.3.2 

Активно промовисање пољопривредних 
потенцијала општине  

Општина Трговиште 
Службе општинске 
управе 
Влада РС 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
2.1.3.3 

Организација презентација, трибина, 
сајмова из области пољопривреде у 

Општина Трговиште 
Службе општинске 

2010.-2015. 1.500.000 РСД 
Буџет општине 

 Организоване 
и посећене 



општини Трговиште управе 
Влада РС,  
НВО сектор 

Влада РС, Донатори презентације, 
сајмови, 
трибине 

 
2.1.3.4 

Организовање посета пољопривредних 
произвођача пољопривредним сајмовима и 
другим манифестацијама  

Општина Трговиште 
Пољопривредни 
произвођачи 
НВО сектор 

2010.-2015. 1.200.000 РСд 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Организовани 
и посећени 
сајмови и 
манифестациј 

Програм 2.1.4  
Podrška osnivanju i razvoju udruženja poljoprivrednih proizvođača  
 
2.1.4.1 
 

Подршка оснивању и развоју удружења 
пољопривредних произвођача  

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор 
Пољопривредни 
произвођачи 

2010.-2015. 900.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Основана и 
активна 
удружења 

 

 
2.1.4.2 

Обезбеђивање и опремање просторија за 
рад удружења пољопривредних 
произвођача 

Општина Трговиште 
Влада РС, НВО  
НВО сектор 
Пољопривредни 
произвођачи 

2010.-2015. 750.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

  

 
2.1.4.3 

Успостављање сарадње асоцијација 
пољопривредних произвођача са сличним 
асоцијацијама у земљи и иностранству 

Општина Трговиште 
Влада РС, НВО  
НВО сектор 
Пољопривредни 
произвођачи 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Потписани 
уговори и 
споразуми о 
сарадњи 

 
2.1.4.4 

Организовање едукација и тренинга за 
чланове асоцијација и удружења 
пољопривредних произвођача 

Општина Трговиште 
Влада РС,  
НВО сектор 
Пољопривредни 
произвођачи 

2010.-2015. 1.650.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације 

 Број учесника 

Програм 2.1.5  
Edukacija poljoprivrednih proizvođača o  uvodjenju standarda i brendiranju i ispunjavanju ekoloških zahteva 
 
2.1.5.1 
 

Едукација пољопривредних произвођача о  
увођењу стандарда у пољопривредној 
производњи  

Општина Трговиште 
Влада РС,  
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 600.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације  

 Број учесника 
 

 
2.1.5.2 

Едукација пољопривредних произвођача о  
брендирању  

Општина Трговиште 
Влада РС,  
Надлежне институције 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације  

 Број учесника 



НВО сектор 
 
2.1.5.3 

Едукација пољопривредних произвођача o 
испуњавању еколошких захтева у 
пољопривреди 

Општина Трговиште 
Влада РС,  
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације  

 Број учесника 

Стратешки циљ 2.2 : 
У општинској управи Трговиште успостављен систем ефикасног пружања услуга одговара потребама развоја пољопривреде 

 
Програм 2.2.1  
Модернизација одељења за пољопривреду и побољшање квалитета услуга 
 
2.2.1.1 

Набавка потребне опреме (компијутери, 
софтвери и сл.) и увођење интернета 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. 270.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 

 
2.2.1.2 

Стручно усавршавање запослених у 
општинској управи /одељењу за 
пољопривреду 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. 120.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
едукације и 
семинари 

 
2.2.1.3 

Израда програма, планова, база података 
итд. из области развоја пољопривреде 

Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. 400.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Урађени 
програми, 
планови, базе 
података 

 
2.2.1.4 

Унапређење сарадње са пољопривредним 
произвођачима (консултације, размена 
информација, логистичка подршка и сл.) 

Општина Трговиште 
Општинска управа 

2010.-2015. Редовна активност 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Одржане 
консултације 

 Реализоване 
активности 

 
2.2.1.5 

Израда и дистрибуција брошура, 
информатора и др.материјала 

Општина Трговиште 
Општинска управа 

2010.-2015. 80.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 
 

 Урађен промо 
материјал 

 

3. ПРИОРИТЕТ :  
Стварање услова за развој туризма 
 

Степен 
приоритета   
 

Стратешки циљ 3.1 : 
Развој туризма заснован на рационалном коришћењу локалних потенцијала 

Програм 3.1.1 
Израда програма за развој туризма  и доношење општинских  одлука  
 
3.1.1.1 

Израда и спровођење акционог плана 
развоја туризма општине Трговиште 

Општина Трговиште 
Влада РС, 

2010.-2015.  
Буџет општине 

 Усвојен 
акциони план 



Националне и 
регионалне 
институције 

Влада РС, Донатори  Реализоване 
активности 

 
3.1.1.2 

Доношење и примена општинских одлука и 
прописа којима се стварају предуслови за 
развој туризма 

Општина Трговиште 2010.-2015. Редовна активност  Донете 
општинске 
одлуке и 
прописи 

Програм 3.1.2  
Стварање услова за развој сеоског  и спортско-рекреативног  туризма 
 
3.1.2.1 

Унапређење инфраструктуре као 
предуслова развоја сеоског и рекреативног 
туризма 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Степен 
изграђености 
инфраструктур 

 
3.1.2.3 

Изградња и уређење камп насеља у 
долинама река Пчиње и Трипошнице 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Изграђена 
камп насеља 

 Број кампера 
 
3.1.2.4 

Уређење пешачких стаза у околини Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Дужина 
пешачких 
стаза у м 

Програм 3.1.3  
Оснивање Туристичке организације општине Трговиште и активна промоција туристичких потенцијала  
 
3.1.3.1 

Оснивање Туристичке организације или 
службе у оквиру општинске управе 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. Буџет општине 
Влада РС 

 Акт о 
оснивању 

 Програм рада  
3.1.3.2 Израда и дистрибуција промотивног 

материјала 
Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. 150.000 РСД  Урађен промо 
материјал 

 
 
3.1.3.3 

Активна промоција туристичких 
потенцијала општине 

Општина Трговиште 
Влада РС 
НВО сектор, Донатори 

2010.-2015. 500.000 РСД  Број и врста 
промотивних 
активности 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови 

 
 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Визија :   
2020. године општина Трговиште је општина у којој се животна средина чува и унапређује на плански и координисан начин, а 
природни ресурси користе и штите у складу са принципима одрживог развоја и стандардима ЕУ. 
 
1.ПРИОРИТЕТ :  
Унапређење заштите животне средине кроз планско и координисано 
деловање на  локалном нивоу 

Степен приоритета   
 

Висок 
Стратешки циљ 1.1 : 

До 2020. године у општини Трговиште успостављен  систем планског и координираног деловања на заштити и унапређењу животне средине 
 

Програм 1.1.1 
Доношење и спровођење стратешких докумената , програма и осталих одлука у сарадњи лок.самоуправе  са НВО 
сектором, привредом и грађанима 
Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања 
ИНДИКАТОРИ 

 
1.1.1.1 

Израда локалног еколошког акционог 
плана - ЛЕАП 

Општина Трговиште 
НВО 
Јавна предузећа 

2010. 150.000 РСД 
Буџет општине 
Донатори 

 Усвојен ЛЕАП 



 
1.1.1.2 

Усклађивање општинских одлука са 
законом и републичким прописима из 
области заштите животне средине 

Општинска управа 
Јавна предузећа 

2010.-2015. Редовна активност  Донете одлуке 

 
1.1.1.3 

Израда локалног плана управљања 
отпадом 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
 

2010.-2011. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Донатори 

 Усвојен план 
управљања 
отпадом 

 
1.1.1.4 

Оснивање и подршка раду општинском Еко 
фонду 

Општина Трговиште 
НВО 
Јавна предузећа 

2010. 200.000 РСД годишње  
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 
 

 Акт о 
оснивању 

 Програм рада 
 

 
1.1.1.5 

Израда програма рада општинског Еко 
фонда 

Општина Трговиште 
НВО 
Јавна предузећа 

2010. Редовна активност  Урађен 
програм рада 
Еко фонда 

 
1.1.1.6 

Реализација еколшких програма и 
активности  

Општина Трговиште 
НВО 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 500.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
реализованих 
активности 

 
1.1.1.7 

Израда катастра загађивача и праћење 
њихових активности 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2011. 80.000 РСД годишње 
Буџет општине 

 Број 
регистрованих 
загађивача 

 Анализа стања 
пре и после 

 
1.1.1.8 

Подршка реализацији програма и пројеката 
који унапређују заштиту животне средине 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
НВО 
Донатори 

2010.- 2015. 1.400.000 РСД годишње  
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
реализованих 
пројеката 

Програм 1.1.2  
Јачање капацитета и континуирана едукација и подршка општинским одељењима и службама које се баве питањима 
заштите животне средине 
 
1.1.2.1 

Унапређење рада одељења општинске 
инспекције за заштиту животне средине и 
осталих служби кроз модернизацију и 
опремање 

Општинска управа 
Трговиште 

2010.- 2011. 300.000 РСД 
Буџет општине 

 Реализоване 
активности 

 Донете 
одлуке, 
решења и сл. 

 
1.1.2.2 

Стручно усавршања запослених у 
општинској управи и Јавним предузећима, 
установама и институцијама о значају 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Установе и 

2010.- 2011. 200.000 РСД  
годишње 
Буџет општине  

 Број одржаних 
семинара 

 Број учесника 



заштите животне средине институције на 
семинарима 

 
1.1.2.3 

Подршка надлежним службама на 
превентивном деловању и појачаном 
надзору над потенцијалним загађивачима 

Општинска управа 2010.-2015. 100.000 РСД 
годишње 
Буџет општине 

 Број 
интервенција, 
састанака, 
едукација 

Програм 1.1.3  
Унапређење свести о значају заштите  животне средине кроз едукацију и промотивне активности 
 
1.1.3.1 

Сарадња са школама и предшколском 
установом  на едукацији деце и 
омладине o животној средини и 
одрживом развоју и  реализација 
заједничких активности 

Општина Трговиште 
Школе 
Предшколска 
установа 

2010.2015. 150.000 РСД  
годишње 
Буџет општине  
Влада РС 
Донатори 
 

 Број одржаних 
едукација 

 Број 
спроведених 
активности 

 
1.1.3.2 

Подршка Јавним предузећима и НВО 
сектору у спровођењу  едукација за 
становништво и реализација заједничких 
активности 

Општина Трговиште 
НВО сектор  
Јавна предузећа 

2010.- 2015. 300.000 РСД 
Буџет општине  
Влада РС 
Донатори годишње 

 Број 
реализованих 
пројеката 

 
1.1.3.3 

Припрема и емитовање прилога на 
локалним медијима о актуелним питањима 
из области заштите животне средине 

Општина Трговиште 
Локални медији 

2010.- 2015. 50.000 РСД  
годишње 
Буџет општине 

 Број 
емитованих 
прилога и 
емисија 

 
1.1.3.4 
 

Презентација еколошких тема на 
општинском сајту 

Општина Трговиште 2010.- 2015. 50.000 РСД  
годишње 
Буџет општине 

 Број 
презентованих 
тема 

Програм 1.1.4  
Увођење економских инструмената и увођење мониторинг система у области заштите животне средине 
 
1.1.4.1 

Припрема одлука и прописа о увођењу 
економских инструмената по „принципу 
загађивач плаћа“  

Општина Трговиште 2010.-2011. Редовна активност  Број донетих 
одлука и 
осталих 
прописа 

1.1.4.2 
 

Увођење мониторинг система у области 
заштите животне средине 

Општина Трговиште 
Надлежне републичке 
установе и 
институције 

2010.20115. 4.000.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број 
испитивања и 
мерења и 
квалитет 
параметара 

2. ПРИОРИТЕТ :  Степен 



Очување, унапређење и рационално коришћење  постојећих природних ресурса 
 

приоритета   
Висок 

 
Стратешки циљ 2.1 : 

У општини Трговиште , до 2020. године, природни ресурси се користе, чувају и  континуирано унапређују  у складу са принципима одрживог развоја 
 

Програм 2.1.1 
Одржавање чистоће на територији општине  
 
 
2.1.1.1 

Uklanjanje divljih deponija на територији 
целе општине u saradnji sa Mesnim 
zajednicama кроз реализацију пројеката 
јавних радова 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа  
Месне заједнице 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
годишње 
Буџет општине 
Влада РС, донатори  

 Број 
уклоњених 
депонија  

 
2.1.1.2 

Izgradnja pojedinačnih sanitarnih 
septičkih jama na lokacijama nepovoljnim 
za izgradnju kanalizacione mreže 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, донатори 

 Број 
изграђених 
септичких јама 

 
2.1.1.3 

Određivanje adekvatnih lokacija, nabavka 
i postavljanje kontejnera i unapredjenje 
organizovanog izvoženjа smeća iz 
административног центра и насеља и 
села свих Месних заједница 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2011. 12.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
постављених 
контејнера 

  

 
2.1.1.4 

Postavljanje eko kontejnera (za staklo, 
plastiku, papir) i korpi za otpatke na celoj 
teritoriji opštine 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.- 2015. 2.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
постављених 
еко контејнера 

 Количина 
прикупљеног 
отпада по 
врстама 

 
2.1.1.5 

Donosenje I Sprovođenje Opštinskih 
odluka o nacinu čuvanja životinja i 
organizovanje akcija ekološke, 
komunalne i sanitarne inspekcije na 
primeni kaznenih mera 

Општина Трговиште 
Надлежне 
инспекцијске 
службе 

2010.- 2015. 100.000 РСД  
годишње 
Буџет општине 

 Број донетих 
одлука 

 Број 
спроведених 
казни 

 Број 
домаћинстава 
који 
испуњавају 



прописане 
услове 

Програм 2.1.2 
Рационално коришћење шумског потенцијала и земљишта на територији  општине Трговиште 
 
2.1.2.1 
 

Израда и спровођење плана заштите од 
ерозије 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Буџет општине  
Влада РС, Донатори 

 Усвојен план 
заштите од 
ерозија 

 Број 
реализованих 
активности из 
плана 

2.1.2.2 
 

Uspostavljanje efikasnog sistema 
koordinacije и заједничког деловања 
između lokalne samouprave i šumske 
uprave на заштити и обогаћивању 
шумског фонда 

Општина Трговиште 
ЈП Србија Шуме 

2010.-2015. 2.000.000 РСД 
Буџет општине 
Средства ЈП СрбијаШуме 
Влада РС, донатори 

 Број 
спроведених 
активности у 
партнерству  

 
2.1.2.3 

Procena ugroženosti šumskog fonda 
divljom i neplanskom sečom i izrada и 
примена mera za sprečavanje i zaštitu 

Општина Трговиште 
ЈП Србија Шуме 

2010.- 2011. 1.200.000 РСД 
Буџет општине 
Средства ЈП СрбијаШуме 
Влада РС, Донатори 

 Број 
примењених 
мера за 
заштиту 

 Реализовани 
пројекти 

2.1.2.4 
 

Спровођење Akcija redovnog  zasada 
šumskog drveća i biljaka 

Општина Трговиште 
ЈП Србија Шуме 
Јавна предузећа  
НВО сектор 

2010.-2015. 1.000.000 РСД годишње 
Буџет општине 
ЈП Србија шуме 
Влада РС 
Донатори 

 Површина 
засађена 
садницама и 
биљем 

 
2.1.2.5 

Kontinuirana edukacija i informisanje 
stanovništva o značaju i aktivnostima na 
unapređenju i zaštiti šumskg fonda 

Општина Трговиште 
ЈП Србија шуме 
НВО сектор 

2010.2015. 200.000 РСД годишње 
Буџет општине 
ЈП Србија шуме 
Донатори 

 Број одржаних 
едукација и 
спроведених 
активности 

  
2.1.2.6 
 

Unapređenje sistema kontrole сече шума Општина Трговиште 
ЈП Србија шуме 

2010.-2015. 100.000 РСД годишње 
Буџет општине  
ЈП Србија шуме 

 Број 
извршених 
контрола 

 % смањења 



сече шума 
 
2.1.2.7 

Унапређење контроле сакупљања шумских 
плодова и угожавања заштићених биљних I 
zivotinjskih vrsta врста и спровођење 
едукације као једног од начина превенције 

Општина Трговиште 
Инспекцијске 
службе 
 

2010.- 2015. 150.000 РСД годишње 
Буџет општине 

 Број контрола 
 Број одржаних 

едукација 
 Смањење 

броја 
изречених 
казни 
сакупљачима 

 
2.1.2.8 

Zastita zemljista od prekomerne upotrebe 
pesticidа I ђубрива кроз спровођење 
едукација и појачан надзор и  контролу 

Општина Трговиште 
Пољопривредни 
завод Врање 
Инспекцијске 
службе 

2010.-2015. 200.000 РСД  
годишње 
Буџет општине 
Влада РС 

 Број одржаних 
едукација 

 Број учесника 
на 
едукацијама 

 Број 
извршених 
контола 

Програм 2.1.3 
Заштита река и изворишта водоснабдевања 
 
2.1.3.1 

 
Редовне акције чишћења речних 
корита  
 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
НВО сектор 
 

2010.- 2015. 1.200.000 РСД 
годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
спроведених 
акција 
чишћеља 

2.1.3.2 Израда и спровођење плана заштите 
од поплава и леда 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Усвојен план 
 Број 

реализованих 
активности из 
плана 

 Број поплава и 
изливања 
водотокова 

2.1.3.3 
 

Формирање зелених коридора дуж 
речних обала 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
НВО сектор 

2010.-2015. 900.000 РСД 
годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
реализованих 
пројеката 

 Површина 
зеленог појаса 

2.1.3.4 
 

Спровођење акција на унапређењу 
заштитних појаса око изворишта 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 

2010.-2015.  300.000 РСД 
годишње 

 Број 
спроведених 



НВО сектор Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

акција 

Програм 2.1.4 
Примена осталих мера заштите и очувања животне средине 
 
2.1.4.1 

Спровођење акција на унапређењу 
зелених површина  

Општина Трговиште 
Јавна предузећа  
 

2010.-2015. 210.000 РСД годишње 
Буџет општине  
Влада РС 
Донатори 

 Број 
унапређених и 
нових зелених 
површина 

2.1.4.2 Уређење зелених површина у оквиру 
школских дворишта I drugih javnih povrsina 

Општина Трговиште 
Јавна предузећа 
Установе и 
институције 

2010.-2015. 200.000 РСД годишње 
Буџет општине  
Влада РС 
Донатори 

 Број уређених 
зелених 
површина 

2.1.4.3 Sprovodjenje projekata na очувању и 
унапређењу ribljeg fonda u rekama 

Општина Трговиште 
Удружење 
риболоваца, НВО 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Општински буџет 
Средства удружења 
Донатори 

 % повећања 
рибљег фонда 

2.1.4.4 Praćenje i obnavljanje fonda дивљачи u 
ловишту «Пчиња» 

Општина Трговиште 
Ловачко удружење, 
НВО 

2010.-2015. 400.000 РСД годишње 
Општински буџет 
Средства удружења 
Донатори 

 % повећања 
животињских 
врста у 
ловишту 

2.1.4.5 Unapređenje sistema kontrole lova i 
ribolova 

Општина Трговиште 
Ловачко удружење 

2010.-2015. 360.000 РСД годишње 
Средства удружења 
Влада РС 
Буџет општине 

 % смањења 
криволова 

Програм 2.1.5 
Коришћење  обновљивих извора енергије по стандардима ЕУ 
2.1.5.1 
 

Израда енергетског биланса општине Општина Трговиште 
Надлежна јавна 
предузећа 

2010.-2011.  450.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађен биланс 

 
2.1.5.2 

Израда студије о потенцијалним изворима 
обновљиве енергије на територији 
општине Трговиште 

Општина Трговиште 
Надлежна 
министарства 

2010.- 2012.  500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Урађена 
студија 



 
2.1.5.3 

Промоција потенцијала обновљивих 
извора енергије 

Општина Трговиште 2010.-2015. 150.000 РСД годишње 
Буџет општине 

 Број 
промотивних 
активности 

 Потрошња 
обновљиве 
енергије по 
изворима 

 
2.1.5. 

Подршка реализацији инвестиција у 
области коришћења обновљивих извора 
енергије 

Општина Трговиште 
Надлежна 
министарства 

2010.-2015. 15.000.000 РСД  
Влада РС 
Буџет општине 

 Број 
инвестиција 

 Потрошња 
обновљиве 
енергије по 
изворима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови 
 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Визија :     
Општина Трговиште је до 2020. године друштвена и социјално одговорна заједница у којој живе задовољни људи различитог животног доба, 
образовања, економског, социјалног и етничког порекла 
1.ПРИОРИТЕТ :  
Унапређење услуга социјалне и здравствене заштите у циљу побољшања 
квалитета живота становништва 

Степен приоритета   

Стратешки циљ 1.1 : 
Успостављен систем ефикасног пружања услуга здравствене и социјалне заштите у функцији 

задовољења потреба становништва 
 
Програм 1.1.1 
Побољшање квалитета услуга  и услова рада кроз модернизацију и унапређење рада у установама здравствене заштите 

 
Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања 
ИНДИКАТОРИ 



 
1.1.1.1 

Унапређење рада хитне службе - набавка 
дефибриратора и реаниматора  

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2012.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.2 

Унапређење здравствене заштите жена 
кроз опремање гинеколошке службе 
(набавка колпроскопа и микроскопа) 

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2012.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.3 

Набавка новог рентген апарата за рентген 
службу 

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2012.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.4 

Повећање квалитета услуга здравствене 
заштите кроз набавку ЕКГ апарата за 
службу медицине рада  

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2012.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.5 

Унапређење рада екипе кућне неге кроз 
набавку опреме и  

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2011.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.6 

Покретање иницијативе за поновно 
отварање стационара 

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2011.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

 
1.1.1.7 

Унапређење рада  здравствених станица и 
амбуланти кроз набавку потребне 
медицинске опреме  

Општина Трговиште 
Дом Здравља 
Трговиште 
Дом Здравља Врање 

2010.- 2015.  
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

  

Програм 1.1.2 
Боља координација са локалном самоуправом, НВО сектором и другим надлежним институцијама и имплементација пројеката из области 
социјалне заштите и унапређења положаја корисника 
 
 
1.1.2.1 

Доношење, усвајање и реализација плана 
развоја социјалне заштите 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
Рад 

2010. 80.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Усвојен план  
 Реализоване 

активности 



 
1.1.2.2 

Јачање свести грађана о правима и начину 
оствариванја истих кроз едукацију и 
промотивне активности 
 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 65.000 РСД  годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број одржаних 
едукација 

 Број учесника 
на 
едукацијама 

 
1.1.2.3 

Унапређење сарадње Центра за социјални 
рад и локалне самоуправе кроз заједничку 
реализацију пројеката и активности у 
области социјалне заштите 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 1.500.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број 
реализованих 
активности 

 
1.1.2.4 

Унапређење положаја корисника социјалне 
заштите  кроз реализацију пројеката у 
сарадњи са другим надлежним 
институцијама и цивилним сектором 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 2.500.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број корисника 
који су 
обухваћени 
пројектима 

 
1.1.2.5 

Унапређење услуга социјалне заштите 
кроз модернизацију, опремање  и стручно 
усавршавање запослених  

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 1.150.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Анкета 
корисника 

 Број 
реализованих 
активности 

 
1.1.2.6 

Покретање кампање за развој институција 
хранитељства у сарадњи са регионалним 
центром ( локални медији, јавни скупови, 
израда промотивног материјала, и сл.) 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2011. 80.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број одржаних 
кампања и 
прилога 
емитованих у 
локалним 
медијима 

 
1.1.2.7 

Развој институција хранитељства кроз 
едукацију и реализацију пројеката из 
области хранистељства 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2011. 300.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број породица 
које су се 
определиле за 
хранитењство 

 
1.1.2.8 

Оснивање дневног боравка за децу и 
младе 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2013. 3.500.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Акт о 
оснивању 

 Број деце и 
младих који 
бораве у 
дневном 
боравку 

 
1.1.2.9 

Јачање свести о препознавању насиља у 
породици и помоћ жртвама насиља 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

  



 
1.1.2.10 

Оснивање саветовалишта за јачање 
добрих породичних односа 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2013. 180.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

Акт о оснивању 
Број породица које 
добијају помоћ 
саветовалишта 

 
1.1.2.11 

Јачање свести о превазилажењу насиља у 
школома 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 100.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Одржане 
кампање и 
акције, 
спроведени 
пројекти 

 Број школске 
деце која 
учествују у 
раду 
радионица, 
семинара... 

 
1.1.2.12 

Унапређење система једнократне и сталне 
новчане помоћи кроз промену услова за 
стицање права и адекватније буџетско 
планирање  

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
 

2010.-2015. 1.500.000 РСд годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број корисника 
новчане 
помоћи 

 
1.1.2.13 

Оснивање дневног боравка за стара и 
изнемогла лица  

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2012. 3.200.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Основан 
дневни 
боравак 

 Број корисника 
 
1.1.2.14 

Оснивање дневног боравка за децу са 
сметњама у развоју 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 1.800.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Акт о 
оснивању 

 Број корисника 

1.1.2.15 
 

Побољшање квалитета живота старих 
особа и инвалида у руралним срединама 
кроз реализацију пројекта «Помоћ на 
прагу» 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

 Број корисника 

 
1.1.2.16 

Подршка оснивању Дома за старе Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад 
Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Основан Дом 
за старе 

 Активности 
које се 
спроводе 

 
1.1.2.17 

Реалицаија активности на превенцији 
наркоманије и алкохолизма код деце и 
омладине 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад 

2010.-2015. 90.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 

 Одржане 
радионице, 
семинари, 



Школе, НВО сектор Донатори предавања. 
 Број учесника 

1.1.2.18 Помоћ самохраним родитељима 
 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
НВО сектор 

2010.-2015.  1.000.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори  

 Број 
самохраних 
родитеља 
укључених у 
пројекте 

1.1.2.19 
 

Оснивање и подршка раду Народне 
кухиње 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад  
Црвени крст 
Трговиште 

2010.-2015. 5.000.000 РСД 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број корисника 
народне 
кухиње 

2. ПРИОРИТЕТ :  

Развој система образовања и васпитања и унапређење културног живота становника 

Степен 
приоритета   
 

Стратешки циљ 2.1 : 

До 2020. године побољшани услови рада и омогућено редовно, несметано и квалитетно школовање доступно свима 
 
Програм 2.1.1 
Унапређење рада васпитно-образовних институција кроз модернизацију и стручно усавршавање предавача 
 
2.1.1.1 

Опремање наставних кабинета и набавка 
школског инвентара у Основним школама 
на подручју општине 

Општина Трговиште 
Основне школе 

2010.-2015. 900.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Опремљени 
кабинети 

 Набављен 
школски 
инвентар 

 
2.1.1.2 

Опремање наставних кабинета у Средњој 
школи у Трговишту 

Општина Трговиште 
Средња школа 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 
Донатори 

 Број 
опремљених 
кабинета 

 
2.1.1.3 

Стручно усавршавање професора, 
наставника и учитеља (едукације, обуке, 
семинари...) 

Општина Трговиште 
Основне и средња  
школа 

2010.-2015. 800.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 

 Одржани 
семинари, 
обуке, 
едукације 

 Број учесника 



 
2.1.1.4 

Унапређење рада предшколске установе 
«Полетарац» кроз опремање и стручно 
усавршавање васпитача и осталих 
запослених  

Општина Трговиште 
Предшколска 
установа  

2010.-2015. 220.000 РСД годишње 
Влада РС 
Буџет општине 

 Набављена 
опрема 

 Број одржаних 
едукација и 
семинара 

 Број учесника 
на 
семинарима и 
едукацијама 

Програм 2.1.2 
Обезбеђивање услова за редовно, несметано  и квалитетно школовање доступно свима 
  
2.1.2.1 
 

Подршка увођењу система инклузивног 
образовања у школама / школа по мери 
детета 

Општина Трговиште 
Школе 
Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 200.000 РСД годишње 
Влада РС 
Донатори 

 Одржане 
обуке и 
семинари 

 Број школске 
деце 
укључене у 
наставни 
програм  

2.1.2.2 
 

Покретање иницијативе за оснивање 
Центра за образовање одраслих 

Општина Трговиште 
Школе 
Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 3.000.000 РСД 
Влада РС 
Општина Трговиште 

 Акт о 
оснивању 

 Број 
полазника у 
центру 

2.1.2.5 
 

Реализација пројеката којима се 
унапређује систем образовања у основним 
и средњој школи у Трговишту 

Општина Трговиште 
Школе 
Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Влада РС 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

  

Стратешки циљ 2.2 : 
До 2020. године унапређен културни живот становника општинеТрговиште 

 
Програм 2.2.1 
Унапређење услова рада кроз модернизацију установа културе 
  
 
2.2.1.1 

Набавка компијутерске опреме, увођење 
интернета и умрежавање са Народном 
библиотеком  

Општина Трговиште 
Библиотека, 
Надлежно 

2010.-2011. 200.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 

 Набављена 
опрема  



министарство Донатори 
 
2.2.1.2 

Повећање књижног фонда библиотеке Општина Трговиште 
Библиотека, 
Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 1.400.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Књижни фонд 
 Број чланова 

библиотеке 

 
2.2.1.3 

Обогаћивање културних садржаја кроз 
организовање позоришних и биоскопских 
представа, културних и књижевних вечери 
и сличних манифестација 

Општина Трговиште 
Библиотека, Дом 
Културе,Надлежно 
министарство 

2010.-2015. 250.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 

 Организоване 
представе, 
књижевне 
вечери и друге 
манифестациј
е 

 
2.2.1.4 

Покретање иницијативе за оснивање 
истурених одељења библиотеке у 
Радовници и Новом Селу 

Општина Трговиште 
Библиотека,Надлежно 
министарство 

2011.-2013. 1.000.000 РСД 
Буџет општине  
Влада РС 

 Основана 
одељења 

 Број чланова 
библиотеке 

 
 

     

Програм 2.2.2 
Унапрешење постојећих и увођење нових културних садржаја  
 
2.2.2.1 

Израда и спровођење плана и програма 
културних манифестација 

Општина Трговиште 
Удружења грађана 

2010.-2015. 140.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 

 Урађен план 
 Реализоване 

активности 
 
2.2.2.2 

Унапређење садржаја традиционалних 
културних манифестација и подршка 
њиховом одржавању  

Општина Трговиште 
Удружења грађана 

2010.-2015. 350.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 

 Одржане 
манифестациј 

 Број 
посетилаца 

3. ПРИОРИТЕТ :  
Стварање бољих услова за развој спорта и промоцију здравог начина живота 
 

Стратешки циљ 3.1 : 
Унапређени спортски капацитети и развијена свест локалне заједнице о значају спорта 

 
Програм 3.1.1 
Подршка јачању капацитета у спорту и  повећање броја квалитетних спортских садржаја 
 
3.1.1.1 
 

Подршка реализацији спортских 
манифестација 

Општина Трговиште 
Спортски клубови 

2010.-2015. 700.000 РСД 
Буџет општине 

 Одржане 
манифестациј 



 Влада РС 
Донатори 

3.1.1.2 
 

Подршка раду спорстког клуба Пчиња Општина Трговиште 
Спортски клуб Пчиња 

2010.-2015. 250.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Активности СК 
Пчиња 

3.1.1.3 Подршка организовању спортских 
манифестација за децу и омладину 

Општина Трговиште 
Спортски клубови 
Школе, Предшколска 
установа 

2010.-2015. 200.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Одржане 
спортске 
манифестациј
е за децу и 
омладину 

3.1.1.4 
 

Подршка јачању рекреативног спорта Општина Трговиште 
Спортски клубови 

2010.-2015. 500.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС, Донатори 

 Реализоване 
активности 

3.1.1.5 Организација локалних спортских 
такмичења 

Општина Трговиште 
Спортски клубови 

2010.-2015. 180.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број одржаних 
такмичења 

3.1.1.6 
 

Промоција спорта и здравог начина живота Општина Трговиште 
Школе,Спортски 
клубови, Предшколска 
установа 

2010-2015. 220.000 РСД годишње  
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализоване 
активности 

4. ПРИОРИТЕТ :  
Унапређење  услова за професионалну и друштвену афирмацију младих, особа са инвалидитетом и 
социјално угрожених група уз сарадњу и учешће НВО сектора 
 

Степен 
приоритета   
 

Стратешки циљ 4.1 : 
Успостављен систем планског и координираног деловања на унапређењу положаја младих у локалној заједници 

 
Програм 4.1.1  
Израда и спровођење акционог  плана за младе 
 
 
4.1.1.1 

Израда акционог плана за младе  Општина Трговиште, 
Установе и 
Институције, 
Удружења грађана 
НВО сектор 

2010. 250.000 РСД 
Буџет општине 
Донатори 

 Усвојен план 

 Спровођење активности предвиђених Општина Трговиште 2010.-2011. 500.000 РСД годишње  Реализоване 



4.1.1.2 
 

планом за младе  Удружења младих 
НВО сектор 

Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

активности 

 
Програм 4.1.2 
Институционална, финансијска и остали облици  подршке младима 
 
 
4.1.2.1 

Оснивање и подршка раду Савета за 
младе 

Општина Трговиште 
Удружења младих 
НВО сектор 

2010. 280.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Акт о 
оснивању 

 Програм 
активности 

4.1.2.2 Укључивање младих у процес доношења 
одлукана локалном нивоу 

Општина Трговиште 
Удружења младих 
НВО сектор 

2010.-2015. 200.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број младих 
укључених у 
процесе 
доношења 
одлука 

 
4.1.2.3 

Реализација програма и пројеката који се 
баве питањима проблемима младих   

Општина Трговиште 
Удружења младих 
НВО сектор 

2010.-2015. 500.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

 
Стратешки циљ 4.2 : 

До 2020. године особе са инавалидитетом и социјално угрожене групе активно учествују у друштвеном и економском 
животу општине Трговиште 

Програм 4.2.1 
Реализација активности усмерених већој укључености и унапређењу положаја особа са инвалидитетом, социјално 
угрожених и жена у локалној заједници  
 
4.2.1.1. 

Подршка запошљавању особа са 
инвалидитетом 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад, НВО сектор 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 500.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број 
упошљених 
особа са 
инвалидитето
м 

 
4.2.1.2. 

Радно ангажовање социјално угрожених 
особа кроз реализацију пројеката јавних 
радова 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад, НВО сектор 
Јавна предузећа 

2010.-2015. 500.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализовани 
пројекти 

 Број радно 
ангажованих 
лица 



 
4.2.1.3. 

Стручно оспособљавање  и програми 
преквалификације за особе са 
инвалидитетом и социјално угрожене 

Општина Трговиште 
Центар за социјални 
рад, НВО сектор 
НСЗ у Трговишту 

2010.-2015. 500.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализовани 
програми 
преквалифика
ције, обуке и 
семинари 

 Број учесника 
у програмима 

4.2.1.4. Реализација пројеката којима се 
побољшава полжај жена у друштву 

Општина Трговиште 
Надлежне институције 
НВО сектор 

2010.-2015. 300.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Реализоване 
активности 

 
4.2.1.5. 

Оснивање Савета за равноправност 
полова и подршка раду Савета 

Општина Трговиште 2010.-2015. 100.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Акт о 
оснивању 

 Реализоване 
активности 

5. ПРИОРИТЕТ : 
Јачање капацитета локалне самоуправе као подршке социо- економском развоју и ради бржег и лакшег 
остваривања права грађана 
 

Стратешки циљ 5.1 : 

Локална самоуправа ефикасан сервис грађана 

Програм 5.1.1 

Институционално јачање,  примена закона и иновативних модела и транспарентности у свакодневном раду 
 
 
5.1.1.1. 

Унапређење квалитета услуга локалне 
самоуправе кроз бољу организованост и 
модернизацију општинских служби 
(компијутерска опрема, интернет, сфтвери 
и сл.) и доследну примену законских 
прописа 

Општина Трговиште 
 

2010.-2015. 1.000.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Усвојене 
општинске 
одлуке 

 Број решених 
предмета 
странака и 
издатих 
докумената 

 Имплементира
не стратегије 

 Анкета 



грађана 
5.1.1.2. 
 

Стручно усавршавање запослених у 
општинској управи 

Општинаска управа 2010.-2015. 600.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Организоване 
обуке и 
семинари 

 Број 
запослених 
који су 
похађали 
програме 
стручног 
усавршавања 

5.1.1.3. 
 

Оснивање општинског услужног центра  Општинска управа 2010.-2015. 8.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Број издатих 
докумената 

 

5.1.1.4. 
 

Унапређење општинског сајта Општинска управа 2010.-2015. 400.000 РСД годишње 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Објављене 
вести на сајту 

 Број 
посетилаца 
сајта 

5.1.1.5. 
 

Реконструкција зграде општинске управе Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. 12.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Изведени 
радови на 
реконструкцији 

  
5.1.1.6. 
 

Увођење инсталације централног грејања Општина Трговиште 
Влада РС 

2010.-2015. 6.000.000 РСД 
Буџет општине 
Влада РС 
Донатори 

 Изведени 
радови на 
инсталацијама 
централног 
грејања 
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