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Поздравна реч Председника општине 

У своје име и име општине Дољевац, желим се захвалити 
свима који су учествовали у изради Планa развоја општине 
Дољевац за период 2021 – 2029. 

У протеклом периоду смо направили институционалне и 
материјалне темеље за одрживи развој у наредном периоду, 
и то: 

 донета су најзначајнија планска акта, 
 створени су предуслови за развој индустријских и  
 радно‒пословних зона, 
    изграђено је на десетине километара инфрастру-   

   ктуре (канализационе, водоводне, путне, енергетске  
   и телекомуникационе мреже), 

 институционално су подржани инвеститори и успешно реализоване две гринфилд 
инвестиције, у току је реализација и треће, 

 изграђено је, дограђено, реконструисано, адаптирано и опремљено више јавних 
објеката (школских, здравствених, општинских). 

 побољшана је техничка опремљеност јавних предузећа и установа, 
 побољшана је сарадња са околним општинама и градом Нишем и тиме је отпочело 

регионално решавање најважнијих локалних инфраструктурних проблема и 
пројеката, 

 остварена је и сарадња са донаторским организацијама, успешно су реализовани 
бројни пројекти који су финансирани или суфинансирани од стране Републичких 
Министарстава, домаћих и страних донатора, 

 усклађени су приходи и расходи буџетских средстава и редовно се измирују обавезе 
и спроводе планиране инвестиције. 

Протеклих неколико година општина Дољевац је успела знатно да промени свој имиџ. 
Није лако бити конкурентан на тржишту, смањити незапосленост и привући 
инвестиције, али када сарађујете са квалитетним тимом, и упркос економској кризи и 
транзицији успели смо да привучемо већи број квалитетних и одрживих инвестиција. 
Нове инвестиције отварају и нове могућности, откривају пословне прилике, отварају 
нова радна места – инвестиције покрећу позитивну ланчану реакцију од које ће боље 
живети становници општине Дољевац. 

Општина Дољевац има изузетно повољан географски и саобраћајни положај, налази се 
на чворишту важних саобраћајниx праваца, има изузетно плодну моравску земљу и 
вредне људе који су кроз генерације везани за рад и успех и због тога представља 
општину са великим потенцијалом даљег развоја у индустријском, друштвeном, 
економском и еколошком погледу. 

Овим путем позивам све актере развоја, управе, институција, приватног сектора и 
грађана, да дате свој драгоцени допринос бољој будућности општине Дољевац, како би 
учинили да она буде идеално место за инвестирање, живот и рад, и своју будућност 
обликујете са нама. 

 
У Дољевцу,          Председник општине 
Децембар 2020. год. 

Горан Љубић  



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

2 

 

Листа скраћеница  

АД – Акционарско друштво 

АП ‒ Аутономна покрајина 

ДОО – Друштво са ограниченом одговорношћу 

ЕУ – Европска унија 

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе 

ЈВП – Јавно водопривредно предузеће 

ЈИС – Јединствени информациони систем 

ЈКП ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ – Јавно комунално предузеће 

ЈП – Јавно предузеће 

МПШВ – Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 

МЗ – Месна заједница 

МСПП – Мала, средња предузећа и предузетници 

МУП – Министарство унутрашњих послова 

НСЗ – Национална служба за запошљавање 

ОИЕ – Обновљиви извори енергије 

ОЦД – Организација цивилног друштва 

ОШ – Основна школа 

ПГ – Пољопривредно газдинство 

ПДР – План детаљне регулације 

ППВ – Постројење за пречишћавање водa 

ППОВ –Постројење за пречишћавање отпадних водa 

ПТД – Пројектно‒техничка документација 

ПУ – Полицијска управа 

РГЗ – Републички геодетски завод 

РРА – Републичка развојна агенција 

РС – Република Србија 

РХМЗ – Републички хидрометеоролошки завод 

СЗТР – Самостална занатска трговинска радња 

ССОД –Спортски савез општине Дољевац 

СФРЈ – Социјалистичкa Федеративна Република Југославијa 

SWOT ‒ Strengths, Weaknesses, Opportunities,  
                 Threats –снаге, слабости, прилике, претње 

ТООД – Туристичка организација општине Дољевац 

ЦОР – Циљеви одрживог развоја 

ЦРПП – Центар за развој пољопривредног предузетништва 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

3 

1. Контекст плана развоја општине Дољевац 

1.1. Основ за израду плана развоја општине 

План развоја општине Дољевац, према Одлуци о приступању изради Плана развоја 
општине Дољевац за период 2021‒2029 („Сл. лист града Нишаˮ број 65/2020), јесте 
општи и дугорочни плански документ развојног планирања са најширим обухватом и од 
најширег значаја за општину Дољевац за период од 2021 до 2029 године. 

План развоја јединице локалне самоуправе, према Закону о планском систему Републике 
Србије („Сл. гласник РСˮ број 30/2018), јесте дугорочни документ развојног планирања, 
који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, 
на предлог надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе и садржи преглед 
и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја 
који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље 
разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице локалне 
самоуправе. 

Садржинa плана развоја општине је утврђена у складу са одредбама Уредбе о обавезним 
елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РСˮ, број 107/2020) која ближе уређује обавезне елементе плана развоја 
јединице локалне самоуправе. 

У поступку израде плана развоја јединица локалне самоуправе је дужна да води рачуна 
о његовој усклађености и са планским документима донетим на републичком нивоу, 
имајући у виду изворне надлежности јединице локалне самоуправе у домену планирања, 
прописане Уставом Републике Србије („Сл. гласник РСˮ број 98/2006) и Законом о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РСˮ број 129/2007, 83/2014 ‒ др. закон, 101/2016 ‒ др. 
закон, 47/2018). 

Усклађеност плана развоја јединице локалне самоуправе са просторним планом 
јединице локалне самоуправе од посебне је важности због тога што је урбани развој 
директно повезан са одрживим економским растом и развојем, рационалним 
коришћењем земљишта, демографским променама и становањем, саобраћајем и 
техничком инфраструктуром, животном средином, културним наслеђем и свим осталим 
областима које су у надлежности јединице локалне самоуправе. 

Полазну основу за формулисање плана развоја општине Дољевац представљају локална 
и национална стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини и 
окружењу. 

Циљ израде плана развоја општине Дољевац је успостављање ефикасног, 
транспарентног, координисаног и реалног система планирања, обухватајући кључне 
аспекте социјалне и економске развојне политике и просторног развоја, уз оптимално 
коришћење буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја општине 
Дољевац. 

1.2. Процес израде плана развоја општине 

Процес израде Плана развоја општине Дољевац спроведен је кроз следеће главне фазе: 

1. припремна фаза и организација процеса; 

2. преглед и анализа постојећег стања; 
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3. дефинисање визије односно жељеног стања; 

4. дефинисање приоритетних циљева; 

5. дефинисање мера за спровођење плана развоја; 

6. дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и 
вредновање плана развоја; 

7. преглед структуре плана развоја; 

8. усвајање плана развоја. 

 

Слика бр. 1 Фазе израде Плана развоја општине Дољевац. 

У припремној фази донета је одлука о приступању изради документа1 и именован је 
Координациони тим чији је задатак праћење целокупног процеса израде плана по 
фазама (организација и координација активности) и предузимање других потребних 
мера у циљу успешне израде плана2. 

Утврђене су три тематске радне групе – подтимови за стратешке области на бази тзв. 
„стубова одрживог развојаˮ. Прва радна група је покривала питања из области локалног 
економског развоја, друга група је покривала питања из области друштвеног развоја, док 
је трећа група покривала питања из области заштите животне средине.3 

                                                        
 1 https://www.opstinadoljevac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=600:plan‒razvoja‒2021‒

2029&catid=105&Itemid=708 

 2 https://www.opstinadoljevac.rs/2020/planRazvoja/KoordinacioniTim.pdf 

 3 https://www.opstinadoljevac.rs/2020/planRazvoja/RadneGrupe.pdf 
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Задатак радних група је анализа постојећег стања, предлога и докумената и одређивање 
приоритета, циљева и предлога мера и пројектних активности у оквиру тематских 
области, као и обављање стручних послова за потребе испуњења обавеза 
Координационог тима у циљу израде плана развоја. 

Преглед и анализа постојећег стања као први практичан корак у процесу подразумева 
прикупљање и обраду података из доступних извора (примарних и секундарних) и 
анализу истих у оквиру утврђених тематских области од стране радних група ‒ 
подтимова. 

Резултати прве фазе процеса су утврђени приоритетни циљеви и мере развоја у оквиру 
тематских области који су повезани са циљевима одрживог развоја (ЦОР) односно, 
урађена је локализација циљева и индикатора циљева одрживог развоја што је у складу 
са Агендом 2030 и Смерницама за израду планова развоја ЈЛС Републичког секретаријата 
за јавне политике Владе РС. 
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2. Преглед и анализа постојећег стања 

2.1. Историјски преглед општине Дољевац 

Први поуздани подаци о подручју садашње општине Дољевац и њеним насељима после 
доласка Словена потичу из XIV века. То су писани извори и трагови материјалне културе 
из времена српске средњовековне државе, до великог Косовског боја и српске 
деспотовине до њеног коначног пада под турску власт. 

У најстарије трагове материјалне културе и писане изворе спадају они који се односе на 
средњовековни град Копријан. Рушевине тог града који данас стоје на последњем 
обронку планине Селичевице с десне стране Јужне Мораве, 12 км јужно од Ниша и у 
непосредној близини Дољевца, познате су у науци и код народа ових крајева под називом 
Корвинград. Прве поуздане и детаљније податке о насељености простора у сливовима 
Јужне Мораве, Топлице и Пусте реке, у Средњем веку пружају турски дефтери (пописи) 
из XV века, односно из времена непосредно пре и после коначног пада ових крајева под 
турску власт. У тим пописним књигама се налазе подаци о садашњим насељима 
дољевачке општине који уједно говоре и о њиховој старини. 

Становништво овог краја до Првог светског рата бавило се искључиво пољопривредом, 
а она је у периоду између два рата била основна привредна грана. Становници су се 
бавили обрадом земље, сточарством, виноградарством и воћарством. За промене у 
друштвено‒економском бићу села и сељака значајна је појава и развој неких нових 
привредних грана. Село, нарочито дуж пруге и важних путних праваца, стиче постепено 
нове облике јавног и друштвеног живота и понашања. 

За задовољавање повећаних кућних потреба производима и артиклима који се не могу 
произвести у домаћинству, као што су неки неопходни колонијално‒индустријски, 
занатски и други производи, за које су морали да иду у град, отварају се у селима 
трговачке радње и бакалнице. Из истих и сличних разлога развија се и занатство, а 
отварањем кафана у селима поред прометнијих путева, а посебно у Пуковцу, Кочану и 
Дољевцу, ударају се темељи развоја сеоског угоститељства. 

Развој занатства обухватао је радње које су највише биле у функцији пољопривреде и 
сточарства, као што су ковачке, поткивачке, коларско‒столарске, пинтерске и слично, 
затим абаџијско‒кројачке, лимарске, лицидерске и друге. За млевење житарица било је 
више воденица, а највише на Пустој реци, Топлици и Југбогдановачкој реци. Највише је 
трговачких радњи, разних дућана, занатских радњи и кафана било у Пуковцу. 
Захваљујући свом положају и величини у односу на села у окружењу, у тим годинама 
Пуковац је постепено израстао у трговачко и занатско средиште овог краја. Те 
карактеристике добија нарочито од средине тридесетих година XX века када се у селу 
формира пијаца за продају и размену пољопривредних производа, стоке и сточарских 
производа, занатске, индустријске и друге робе. 

Већ у првим послератним годинама, тачније 1948. године у Дољевцу су изграђени 
објекти и формирано предузеће за прераду конопља под називом Кудељарско предузеће 
„Таткоˮ‒ Дољевац, при чему се полазило од тога да је овај крај и шире подручје јужне 
Србије било познато по производњи конопље. 

Тих година, такође у Дољевцу, основано је и Млинско предузеће „Црвена Звездаˮ, које је 
обављало делатност у објектима индустријског млина браће Димитријевић. У Белотинцу 
су непосредно после Другог светског рата изграђени објекти у којима је радио 
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Самостални погон „Хладњачаˮ‒ Белотинац, бавећи се клањем и прерадом живине, а 
затим ситне и крупне стоке. Током седме и осме деценије прошлог века ова позната 
кланица била је у саставу „Агроекспортаˮ из Београда и била у функцији извозне 
кланице. Крајем шездесетих година XX века, кланица је пресељена у Дољевац. Она спада 
у ред најстаријих организација у Општини, а до пре неколико година је пословала под 
називом Кланица „Топлицаˮ и бавила се клањем крупне и ситне стоке, као и продајом 
месних производа и друге робе. 

И данас, инвестиције у Дољевцу не престају. У току је решавање проблема 
водоснабдевања и каналисања отпадних вода, реконструишу се школски и предшколски 
објекти. Ради се на инфраструктурном опремању индустријских и радно‒пословних 
зона. 

Најзначајнији јавни објекти, који су реконструисани и дограђивани у протеклом периоду 
су: пијаца у Пуковцу, школски објекти у Шарлинцу, Кочану, Пуковцу, Малошишту, 
Дољевцу; објекти предшколске установе у Пуковцу и Орљану; здравствени објекти у 
Дољевцу, Пуковцу и Орљану; објекти културе у Дољевцу и Орљану. Изграђени су и 
реконструисани објекти комуналне инфраструктуре: државни путеви IIa и IIб реда у 
дужини око 20 км; општински путеви у дужини око 50 км; атарски и некатегорисани 
путеви у дужини око 30 км; дистрибутивна и секундарна водоводна мрежа у дужини око 
25 км (у Пуковцу, Кочану, Дољевцу, Малошишту, Русни, Чечини и Белотинцу); примарне 
и секундарне мреже за каналисање отпадних вода у Пуковцу, Кочану, Дољевцу, Орљану, 
Шарлинцу и Малошишту у дужини око 50 км. Изграђени су нови јавни објекти 
„Образовни комплексˮ и „Аква паркˮ. Значајно је побољшан електроенергетски 
капацитет мреже на подручју општине изградњом Трафо станице 110/35/10 KV у радно–
пословној зони „Петља Дољевацˮ. 

Ипак, као једну од најважнијих ствари која се тренутно дешава у Дољевцу, истиче се 
изградња дистрибутивног центра за лекове фармацеутске компаније „Софарма” из 
Бугарске. Вредност инвестиције је 4 милиона евра и то ће бити друга велика страна 
инвестиција у општини Дољевац после изградње фабрике „Леони” у Малошишту. 

Овај кратак преглед нам је пружио увид у то колико се општина труди да буде што 
конкурентнија и развијенија у односу на остале општине у региону. 

2.2. Географски положај и природне карактеристике подручја 

Општина Дољевац се налази у Нишавском округу у Југоисточној Србији. Са истока се 
граничи општином Гаџин Хан, са запада општином Житорађа, са јужне стране је град 
Лесковац, а са севера се граничи са општином Мерошина и градском општином Града 
Ниша, Палилулом. 

Општина има 16 насеља: Пуковац, Кочане, Шаиновац, Чечина, Русна, Дољевац, 
Шарлинац, Мекиш, Орљане, Клисура, Малошиште, Чапљинац, Кнежица, Ћурлина, 
Перутина и Белотинац. 

На око 18 км југозападно од Ниша, налази се око 500 м дуга, мала клисура (сутеска), 
позната и као Кoрвинградско сужење, пробојница реке Јужне Мораве, кроз коју је 
изграђен стари и нови магистрални путни правац, којим је још од античких времена 
повезан Ниш са Солуном. Са источне стране сутеске налази се древна тврђава Копријан, 
у народу позната и као Кoрвин град, а са супротне, западне, брдо Комњига и на његовом 
врху, на 264 метра надморске висине, црква Светог Јована.4 Свojим пoлoжajeм, изглeдoм 

                                                        
4https://sr.wikipedia.org/sr‒  
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и стaринoм, двa спoмeникa дoминирajу ширoм oкoлинoм и из дaлeкa привлaчe пaжњу и 
пркoсe врeмeну. 

Нa зaпaду je дoљeвaчкo пoдручje ширoкo oтвoрeнo прeмa Toплици и Дoбричу, 
зaхвaтajући jугoистoчнe плoднe тaлaсaстe дeлoвe oвoг пoзнaтoг пoљa, дoк нa истoку 
прoстoрнo мaњи дeo oпштинскoг aтaрa чинe питoмe пaдинe и плaнински дeлoви 
Сeличeвицe. Дoљeвaц сa oкoлинoм имa вeoмa пoвoљaн сaoбрaћajнo‒гeoгрaфски пoлoжaj. 
Цeнтрaлним дeлoм oпштинe, oд сeвeрa прeмa jугу, прoлaзe глaвнa жeлeзничкa и друмскa 
мaгистрaлa Бeoгрaд‒Ниш‒Сoлун‒Aтинa, a прeкo њих je дирeктo укључeнa у мрeжу 
мeђунaрoднoг сaoбрaћaja. Oд oвих путeвa грaнajу сe aсфaлтни путeви дo свих нaсeљeних 
мeстa oпштинe и ширe oкoлинe, тaкo дa су свa нaсeљa сaoбрaћajнo дoбрo пoвeзaнa сa 
сeдиштeм oпштинe, oкoлним грaдoвимa и сусeдним oпштинaмa. 

Тачке апсолутних висина на територији општине крећу се од 806 м код Црног језера на 
Селичевици, до 188 м поред Јужне Мораве код села Чапљинац. 

Oпштинa Дoљeвaц заузима површину oд 121 км2 и спада у ред мањих општина у 
Републици Србији. Прeмa резултатима пописа из 2011. гoдинe, у 16 нaсeљa, у 5.367 
домаћинстава живи 18.463 становника, односно 152,5 по км2, због чега спада у ред гушће 
насељених руралних подручја. Административно заједно са општинама Алексинац, 
Сврљиг, Ражањ, Мерошина и Гаџин Хан и подручјем града Ниша припада Нишавском 
округу. 

  

Слика бр. 2 Положај општине Дољевац у Републици Србији (лево) и  
Положај Општине Дољевац у Нишавском округу5 

По Закону о регионалном развоју („Сл. гласник РСˮ, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 ‒ др. 
закон), односно и Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РСˮ, бр. 104/2014) општинa 
Дoљeвaц спaдa у IV групу изразито недовољно рaзвиjeних ЈЛС, чији је степен 
развијености испод 60% од републичког просека. 

                                                        
 5  https://en.wikipedia.org/wiki/Doljevac 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doljevac
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2.3. Природни ресурси општине Дољевац   

Територију општине Дољевац највећим делом чини пољопривредно земљиште ‒ 
7.684 ха, или 75,9%, више од просека Републике Србије и далеко већи проценат од 
области Јужне Србије. Такође, одликује се великим бројем становника на 1 км², који је 
скоро двоструко већи од републичког просека, а безмало три пута већи од просека на 
југу Србије. 

Табела бр. 1 Приказ површина земљишта 

Укупна површинa општине 
Дољевац 

Пољопривредно земљиште Површина под шумoм 

м2 ха % м2 ха % м2 ха % 

121.235.780,25 12.123,58 100,00 89.963.687,92 8.996,37 74,21 13.334.888,33 1.333,49 11 

Централни део географског простора општине Дољевац од севера према југу у речним 
долинама (Пусте реке, Топлице и Јужне Мораве) представља равница, која се постепено 
уздиже према западу и прелази у равничарско‒брежуљкасто земљиште. То су у ствари 
дилувијална и алувијална земљишта, по своме постанку млађе творевине рељефа и 
најпогоднија за обрађивање. Део алувијалне равни поред речних токова је најважнији, са 
надморском висином око 200 м, док се просечна надморска висина земљишта у западном 
делу општине креће око 230 м. У истом делу општине правцем исток‒запад пружа се 
планина Селичевица и захвата незнатан, тек пети део општинског простора. Овај масив 
се простире од Кутинске реке и Суве планине на истоку до Јужне Мораве на западу, 
Нишког поља на северу и Бабичке горе на југу. Селичевица спада у средње високе 
планине са највећом надморском висином од 903 м, а по постанку и карактеристикама 
припада Родопској маси планина. Масив Селичевица је грађен од силикатних стена, међу 
којима доминирају кристаласти шкриљци, филити и кварцити, док се веома ретко срећу 
анфиболити. 

Шуме се углавном налазе на подручју Селичевице. Око 80% свих површина Селичевице 
заузима шумска вегетација, и то листопадне храстове шуме које се простиру до 
800 метара надморске висине, букова шума сусреће се на надморској висини од  
750–920 метара надморске висине. Главни представници шумског растиња су буква, 
храст (сладун, кутњак, цер), леска, јавор, ласен, дрен, граб, клека. Шуме на подручју 
општине Дољевац нису уједначеног квалитета. У нижим пределима и у близини насеља 
оне су више деградиране или уништене и претворене у пашњаке. Структура дрвне масе 
је неповољна јер у њој доминирају лишћари. Заједнице четинара тек треба да се развију 
пошумљавањем деградираних површина. 

У Дољевачкој општини пољопривреда је све до 2014. године доминантна делатност, а 
пољопривредне површине су углавном сконцентрисане дуж речних токова Топлице, 
Јужне Мораве, Пусте и Југбогдановачке реке. Број пољопривредних газдинстава у 
Општини, према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, износио је 3.828 
регистрованих газдинстава, да би се тај број у 2014. години повећао на 4.200 
газдинстава, а данас према званичним подацима Републичког завода за статистику, број 
пољопривредних газдинстава износи 3.825. Оранице и баште представљају највећи 
проценат коришћеног земљишта–87% и пшеница и кукуруз се највише производе. Овај 
крај је традиционално познат по гајењу раног поврћа, кромпира и бостана, а гаје се и 
краставац, паприка, спанаћ, а у воћарству доминантне су шљива и вишња. Када је о 
сточарству реч, овде постоје повољни услови за говедарство, овчарство и козарство.6 

                                                        
 6 https://www.agromedia.rs/opstine/doljevac-opstina, 15.10.2020 
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Хидролошка мрежа је развијена, тако да водотоци представљају велики природни и 
развојни ресурс општине. Општина Дољевац на својој територији обилује како 
површинским тако и подземним водама. Реке припадају сливу Јужне Мораве сливу, а то 
су Јужна Морава, која протиче средишњим делом општине затим Топлица, Пуста река и 
Југбогдановачка река, док су водотокови нижег реда: Крушевица, Кнежичка река и њене 
притоке: Влашка река, Перутинска река, Староселска река и Мадан, Механа (Меана), 
Мекишки поток, Торински поток, Црнатовачка река (Дулин поток), Мала река (Русанска 
река), Лисичји поток и Толишки поток. 

Клима је континентална са четири годишња доба. Просек падавина износи 600‒700 мм, 
док годишња просечна температура износи 11 степени Целзијуса у долинама и 6.7 
степени Целзијуса у планинским областима. Јужна Србија као и остатак државе припада 
централноевропској временској зони. 

2.4. Демографска анализа 

Демографска анализа општине Дољевац састоји се од података о становништву, етничке 
структуре становништва и демографских кретања. 

 Подаци о становништву 

На основу Пописа становништва 2002. и 2011. године, може се закључити да број 
становника на подручју општине Дољевац из године у годину има тенденцију пада. У 
периоду између два пописа (2002–2011) број становника је опао за 1.098. Укупан број 
становника општине Дољевац износи 18.463 (Попис становништва 2011) од којих је 
9.460 мушкараца и 9.003 жена у 5.363 домаћинстава. Према званичним подацима 
Републичког завода за статистику од 30. јуна 2019. године, укупан број становника на 
територији општине Дољевац је 17.846. 

 
Основни подаци 

Површина (км2)1 

Број насеља2 

Становништво  процена средином године3 

Густина насељености (број становника/км2)3 

121 

16 

17.846 

147 

(2018) 

(2018) 

(2019) 

(2019) 

Стопа живорођених3 
Стопа умрлих3 
Стопа природног прираштаја3 

7 
15 
-8 

(2019) 

(2019) 

(2019) 

Очекивано трајање живота живорођених  
(просек година)3 
Просечна старост (у годинама)3 
Индекс старења (60+ год. / 0-19 год.)3 
Просечан број чланова домаћинства4 

77 
 

44 
153 
3,50 

(2019) 

(2019) 

(2019) 

(2011) 

Пројектован број становника  
(средња варијанта  нулти миграциони салдо)3 
Пројектован број становника  
(средња варијанта са миграцијама)3 

14.254 
 

15.191 
 

(2041)  
 

(2041) 
 

Извор: 
1 Републички геодетски завод 
2 Територијални регистар, РЗС 
3 Витална статистика, РЗС 
4 Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

Слика бр. 3 Основни подаци о становништву7. 

Просечан број чланова по домаћинству износи троје укућана. Пo пoвршини дoлaзи у рeд 
нajмaњих oпштинa у Србиjи, aли сa прoсeчнoм густинoм oд 158 стaнoвникa пo км2 
сврстaвa сe у рeд густo нaсeљених пoдручja и oпштинa. Просечна старост становника у 

                                                        
 7 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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општини Дољевац износи 42,9 година, док је на нивоу Србије 42,2 година. На градском 
подручју живи 8,89%, а на сеоском подручју и осталим насељеним местима 91% 
становника. Највећи проценат становништва чини становништво старосне структуре од 
45 до 49 година.8 

 Етничка структура становништва 

Teритoриja oпштинe Дoљeвaц спaдa у кaтeгoриjу мањих oпштинa на територији 
Републике Србиjе. Нajвeћи дeo стaнoвништвa oд 94% чинe стaнoвници српскe 
нaциoнaлнoсти. Нa тeритoриjи oпштинe живe припaдници пeтнaeстaк рaзличитих 
нaрoдa, штo je чини мултинaциoнaлнoм oпштинoм. 

Представници осталих националности у општини су Македонске, Албанске, Бугарске, 
Немачке националности, а има и становника који су се декларисали као муслимани, 
горанци, па чак и као Југословени, са одређеним бројем неопредељених и бројем оних 
који се о националној припадности нису изјаснили. 

 

Слика бр.4 Етничка структура становништва.9 

 Демографска кретања 

У првим деценијама после Другог светског рата, досељавање из крајева ван подручја 
општине било је јаче изражено од исељавања, али не у свим насељима, и представљао је 
значајну компоненту у порасту становништва, пре свега у Дољевцу. 

Према попису из 2011. године примећујемо да 67% становништва општине Дољевац 
представља аутохтоно становништво. Осталих 33% процента је мењало место сталног 
боравка. Што се тиче досељених лица, највећи број је оних који су из других општина 
републике Србије, и они чине 21,6% становништва општине Дољевац. Од лица која су 
населили територију општине Дољевац а да нису рођена на територији републике 
Србије, највише је оних из бивших република Југославије, укупно 201 лице. 

2.5. Финансијска анализа општине Дољевац 

Под финансијском анализом ЈЛС Дољевац потребно је приказати структуру прихода и 
расхода, резултата и задужености општине. 

У структури прихода, највећи проценат заузимају трансфери од других нивоа власти 
(34%), након тога, проценат од 28% заузимају порези на доходак, проценат од 20% у 
збиру износе примања од задуживања и продаје финансијске имовине, добит и 
капиталне добитке, од пореза на имовину општина приходује 5,3% у укупном буџету 
остале ставке заузимају проценат мањи од 5%. У структури расхода највећи проценат 
заузимају расходи за запослене (17%), коришћење услуга и роба (18%), субвенције 
(16,4), донације и трансфери (10%). Подаци су за 2018. годину. 

                                                        
 8 Статистички годишњак Р.Србије, 2017. 

 9 http://www.opstinadoljevac.rs/2013/Nacrt%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Doljevac.pdf 

http://www.opstinadoljevac.rs/2013/Nacrt%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Doljevac.pdf
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Расходи буџетских средстава (2018) 

Расходи корисника буџетских средстава 

(у хиљадама РСД) 

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД) 

574.015 
 

31.906 

Расходи корисника буџетских средстава за образовање 
(у хиљадама РСД) 

од тога за основно образовање (у хиљадама РСД) 
Расходи корисника буџетских средстава за образовање  
по становнику (РСД) 

233.298 
 

193.271 
12.967 

Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту 
(у хиљадама РСД) 
Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту 
по становнику (РСД) 

144.262 

 

8.019 

Расходи корисника буџетских средстава за социјалну затиту 
(у хиљадама РСД) 
Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту  
по становнику (РСД) 

68.982 
 

3.834 

Извор: Национални рачуни, РЗС 

Слика бр.5 Приказ расхода буџетских средстава.10 

 
Приходи и примања буџета локалне самоуправе (2018) 

Приходи и примања буџета локалне самоуправе 
(у хиљадама РСД) 
Приходи и примања буџета локалне самоуправе  
по становнику (РСД) 

681.288 
 

37.868 

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе 
(у хиљадама РСД) 
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе 
по становнику (РСД) 

676.570 
 

37.606 

Извор: Министарство финансија 

Слика бр. 6 Приходи и примања локалне самоуправе за 2018. годину.11 

Општина Дољевац по основу задужења за кредит за комуналне инфраструктурне 
пројекте, првенствено за изградњу и одржавање путне мреже и побољшање 
електроенергетске ситуације на територији општине, у октобру 2020. године по основу 
главнице има укупна дуговања у износу од 1.519.702€, док на годишњем нивоу (по 
плановима отплате за 2021. годину) за отплату главнице има обавезе у износу од 
443.500€, камате у висини од 34.31,18€, односно, износ укупних ануитета у 2021. години 
износи 477.810€, односно око 56,2 милиона динара, што представља око 10% 
планираних буџетских средстава на годишњем нивоу. 

На основу ових података видимо да је могуће оптеретити буџет и покренути неке од 
нових пројеката који ће помоћи развоју општине. 

Табела бр. 2 Приказ Јавног дуга за период од 2013. до 2019. године  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Јавни дуг ЈЛС 
У хиљадама РСД, 

номинално 
18.790 3.820 154.222 149.368 194.634 207.813 157.021 

Јавни дуг, као % 
текућих прихода 

% 5 1.1 39,9 37,1 38,6 44,2   

Задуженост по 
становнику 

У РСД, номинално 1.026 209 8.470 8.271 10.795 11.551 8.799 

                                                        
10 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 
11 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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Веома позитивно за општину Дољевац је то што је у 2019. години пословања смањила 
Јавни дуг у односу на претходне године и сада он износи 157.021.000 динара. Задуженост 
по становнику у 2019. години износи 8.799 динара. 

2.6. Област јавне управе 

Општина Дољевац је дефинисана као основна територијална јединица у којој се 
спроводи локална самоуправа. Број запослених је одређен према потребама савремених 
критеријумима и захтева локалних заједница у ЕУ, броју и потребама грађана ове 
локалне заједнице и чине је стручни и одговорни кадрови, који теже сталном 
усавршавању и унапређењу знања из области и делатности, које обављају на својим 
радним местима у Општини. Организациона структура јавне управе приказана је на 
следећој слици: 

 

Слика бр. 7 Организациона структура Општине Дољевац.12 

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и 
Општинска управа. У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган 
Општине је и Општинско правобранилаштво. 

Општинска управа има 37 запослених и састоји се од следећих организационих јединица: 

- Одељење за привреду и финансије; 
- Пореско одељење; 
- Одељење за општу управу; 
- Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности. 

Посебна организациона јединица је Кабинет председника општине. 

                                                        
12  https://www.opstinadoljevac.rs/2020/informator/InformatoroRaduDoljevac-avgust2020.pdf 

https://www.opstinadoljevac.rs/2020/informator/InformatoroRaduDoljevac-avgust2020.pdf
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Општина Дољевац је оснивач и финансира рад следећих установа:  

- Туристичку организацију општине Дољевац, 
- Јавну библиотеку Дољевац, 
- Предшколску установу „Ланеˮ Дољевац. 

Општина Дољевац је оснивач следећих јавних предузећа: 

- ЈКП „Дољевацˮ Дољевац и 
- ЈП за водоснабдевање „Брестовац ‒Бојник‒Дољевацˮ (удео 50%). 

2.7. Приходи општине Дољевац 

Укупни проходи Општине Дољевац за 2019. годину су 594.528.350 динара, укупни 
расходи Општине Дољевац за 2019. годину су 660.228.350 динара. Буџетски дефицит 
износи ‒65.700.000 динара за 2019. годину. Проценат текућих трансфера новца у 
укупним приходима општине Дољевац износи 34% од укупног буџета. Удео од 34% који 
се односи на трансфер новца од централних власти значи да општина Дољевац нема 
финансијску самосталност, што значи да би за изградњу капиталних пројеката морала 
да се ослони на средства из Републике или из претприступних фондова. 

Табела бр. 3 Приходи општине Дољевац 13 

Година Укупан општински приход 

2007. 158.805.000 

2008. 215.133.000 

2009. 230.695.000 

2010. 206.150.000 

2011. 268.317.000 

2012. 349.362.000 

2013. 425.986.400 

2019. 594.528.350 

2.8. Област урбанизма, просторног планирања и грађевинарства 

 Просторни и урбанистички планови 

Општина је донела низ докумената којима се уређују просторно урбанистичко 
планирање простора намењених инвестиционој и комуналној изградњи. Просторни 
план општине измењен и допуњен прошле године, на основу којег треба донети 
Урбанистичке планове за ППОВ и ПДР‒ове за просторе намењених индустријском 
развоју (ПДР индустријског парка и ПДР индустријске зоне у Белотинцу). Треба донети 
измену генералног плана насеља Дољевац. У складу са потребама и захтевима 
инвеститора, општина Дољевац може да донoси планска акта, а која су у складу са 
Просторним Планом општине Дољевац. 

У наредних пар година потребно је укњижити стару канализациону и водоводну мрежу, 
као и мрежу локалних путева. Постоји доста изграђених система који су у процесу 
озакоњења, тако да би њихова укњижба значајно помогла будућем управљању система. 

 

 

 Јавна расвета 

                                                        
13 http://www.opstinadoljevac.rs/2013/Nacrt%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Doljevac.pdf 

http://www.opstinadoljevac.rs/2013/Nacrt%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Doljevac.pdf
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Јавном расветом покривена су сва насеља и оно што се планира у будућности јесте 
увођење енергетске ефикасности јавне расвете као и формирање регистра јавне расвете. 

 Снабдевање пијаћом водом 

На територији општине постоје два система за водоснабдевање, а то су: ЈП за 
водоснабдевање „Брестовац‒Бојник‒Дољевацˮ и „Нивoсˮ (Нишки водоводни систем). 

Општина Дољевац је решење питања водоснабдевања стратешки засновала на довођењу 
хигијенске воде из језера Брестовац у општини Бојник. За потребе управљања системом 
са општином Бојник формирано је заједничко јавно предузеће за водоснабдевање 
„Брестовац‒Бојник‒Дољевацˮ. Овакво решење водоснабдевања општине Дољевац је 
зацртано и Водопривредном основом Републике Србије, Регионалним просторним 
планом три округа: Нишавски, Пиротски и Топлички, као и Просторним планом општине 
Дољевац. Вреди истаћи и да је предвиђено да се из овог система водом снабдевају делови 
општина Лесковац, Житорађа и Гаџин Хан, као и да се изврши повезивање са суседним 
водопривредним системима. 

На систем „Брестовац‒Бојник‒Дољевацˮ је прикључен део јавних установа у Дољевцу, 
Пуковцу и Малошишту (школа, пошта, јавна предузећа, Дом здравља и др.) дoк je брoj 
пoтрoшaчa jaкo мaли. Један број индивидуалних потрошача је прикључeн у насељима 
Кoчaне, Дoљeвaц, Пуковац, Чeчина, Русна и Малошиште. Пoвeзивaњe систeмa сa „Нивoсˮ‒
oм (Нишки водоводни систем) je зaпoчeo, иaкo je систeм „Брестовац‒Бојник‒Дољевацˮ 
још увек у изгрaдњи. Сeлa Кнeжицa, Белотинац и Ћурлинa су вeћ пoвeзaна и снaбдeвajу 
сe вoдoм из „Нивoсˮ‒a. Плaнирa сe пoвeзивaње систeмa „Брестовац‒Бојник‒Дољевацˮ са 
„Нивoсˮ‒oм, у зoни сeлa Бeлoтинaц.14 

 Грађевинско земљиште 

Општина у својој надлежности поседује грађевинско земљиште, у вези са тим Општина 
Дољевац сваке години доноси Програм уређења грађевинског земљишта на територији 
општине Дољевац. 

2.9. Област енергетике 

 Енергетска ефикасност 

У планским актима донетих од стране општине, а који су везани за енергетску 
ефикасност,  као приоритети наводе се израда катастра и плана коришћења 
расположивих природних ресурса, стимулисање пројеката везаних за коришћење 
обновљивих извора енергије и пројеката везаних за побољшање енергетске 
ефикасности. Као континуална активност наводи се унапређење енергетске 
ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије у објектима јавне намене 
(изолација простора који се греје, замена дотрајале столарије, уградња мерних и 
регулационих уређаја за потрошњу енергије, коришћење соларних панела и топлотних 
пумпи и др.). Ради подстицања коришћења потенцијала соларне енергије општина 
Дољевац је донела ПДР комплекса соларних електрана „Шаиновацˮ. 

На основу Студија и Мастер плана ОИЕ, геотермална енергија није уопште истражена и 
потребно је урадити испитивање како би се сагледале реалне могућности енергетског 
искоришћења овог вида енергије на подручју општине Дољевац. У складу са тим планира 
се испитивање, пројектовање и коришћење потенцијала геотермалних извора. 

Поред ових потенцијала, општина Дољевац има потенцијала за изградњу мини‒
хидроелектрана које омогућавају добијање електричне енергије из обновљивих 

                                                        
14 Студија стања система водоснабдевања у општини Дољевац са предлозима активности и приоритетима за развој и 

унапређење система, 2020. 
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природних извора. Усвојен је ПДР за МХЕ „Чечинаˮ, „Орљанеˮ и „Чапљинацˮ, чиме су се 
створили услови за издавање дозвола и других аката који су неопходни за изградњу ових 
МХЕ‒а. 

 Снабдевање електричном енергијом 

Снабдевање електричном енергијом је стабилно. Са завршеном Трафостаницом 
110/35/10 КВ, са локацијом у радно–пословној зони „Петља Дољевацˮ, значајно је 
побољшан електроенергетски капацитет мреже на подручју општине Дољевац. 
Поменута трафо‒станица је снаге 2×31,5 МВ. Повезивање ове трафо‒станице у преносни 
систем „Електро мрежа Србијеˮ извршило би се двоструким водом 110 КВ, по систему 
„улаз‒излазˮ, на далековод 110 КВ ТС 400/220/110 КВ „Ниш 2ˮ ‒ ТС110/35 КВ „Лесковац 
4ˮ. Локација трафостанице 110/35/10 КВ „Дољевацˮ је западно од аутопута Е‒75 Ниш‒
Скопље у непосредној близини „Петље Дољевацˮ. Ради сигурности у снабдевању 
електричном енергијом трафо станицу 110/35/10 КВ „Дољевацˮ ће се повезати са 
постојећом трафо станицом 110/35 КВ „Прокупљеˮ далеководом 110 КВ. 

У току су радови на изградњи три нових електроенергетских напојних водова 10 КВ који 
се постављају од радно‒пословне зоне „Петља Дољевацˮ ка Индустријској зони у 
Пуковцу. На овај начин обезбедиће се довољан број електричне енергије за овај део 
општине Дољевац. Велики економски значај изградње овог вода огледа се у 
нормализацији рада постојећих привредних субјеката. 

Број трафостаница у дистрибутивној мрежи на територији општине је велики, свако 
насељено место, у зависности од потрошње електричне енергије и губитака кроз мрежу, 
има најмање једну трафостаницу. Трафостанице се деле на: ТС10/0,4 КВ, ТС35/10 КВ и 
ТС110/35 КВ. У електромрежи на админстративном подручју општине Дољевац постоји 
једна трафостаница типа ТЦ35/10 КВ са локацијом непосредно поред насељеног места 
Клисура. Ова трафостаница је до сада била главна напојна станица за већи део 
територије општине Дољевац. Након завршетка изградње трафостанице 110/35/10 КВ 
2019. године, иста је преузела место главне напојне станице на подручју општине 
Дољевац. 

Највећи број трафостаница је типа ТС10/0,4 КВ, овај тип трафостанице је присутан у 
сваком насељеном месту. Број трафостаница по насељеним местима је следећи: 
Пуковац – 12; Малошиште – 6; Дољевац – 6; Орљане – 5; Белотинац – 4; Кочане – 4; 
Чапљинац – 3; Шаиновац – 3; Русна – 2; Кнежица – 2; Шарлинац – 2; Мекиш ‒ 2;  
Чечина – 2; Клисура – 1; Перутина – 1; насеље „21 мајˮ – 1. Све наведене трафостанице су 
у власништву ЕПС‒а, поред њих има и трафостаница које су у приватном власништву. 

 Гасна мрежа 

Магистрални гасовод МГ ‒ 11 полази од Главног разделног чвора (ГРЧ) „Нишˮ и преко 
територије града Ниша улази на територију општине Дољевац до ГРЧ „Орљанеˮ, где се 
врши рачвање за два гасовода и то: 

- МГ ‒ 11а, ка Лесковцу и Врању, 
- МГ ‒ 11б, ка Блацу, Куршумлији и Косову. 

На гасоводу који иде на југ, ка Лесковцу, изграђена је Главна мерно‒регулациона 
станица ГМРС „Дољевацˮ и планира се изградња ГМРС „Пуковацˮ. 

Уз трасу магистралних гасовода планира се и простор за изградњу продуктовода. Он ће 
се користити за транспорт нафтних деривата. Циљ је у перспективи прекогранично 
повезивање система продуктовода преко терминала у Нишу са системима продуктовода 
у другим државама. У наредном периоду потребно је планирати израду техничке 
документације и изградњу мерно‒регулационих станица и разводних гасовода за 
насеља на територији општине Дољевац. 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

17 

2.10. Област заштите животне средине  

Област заштите животне средине обухвата управљање отпадним водама, рециклирани 
отпад, квалитет ваздуха, квалитет површинских и подземних вода. 

  Управљање отпадним водама 

Општи циљ управљања отпадним водама је да се унапреди постојећи систем 
канализације и третман отпадних вода као и изградња канализационе мреже за сва 
насеља на територији општине Дољевац. 

Планирана је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, што би имало за 
последицу укидање свих испуста канализације у водотокове, као и изградња 
канализационе мреже у Белотинцу, Чапљинцу, Чечини, Ћурлини, Клисури, Кнежици, 

Мекишу, Перутини и Русни, и доградња и проширење система у Дољевцу, Пуковцу, 
Малошишту, Кочанима, Орљану, Шаиновцу и Шарлинцу.15 

Канализациона мрежа у насељима општине Дољевац је делимично изграђена. Отпадне 
воде прихваћене су делимично у непрописне септичке јаме, а делом површински 
изливају девастирајући природне чиниоце. Предвиђено је одвођење отпадних вода из 
насеља по сепарационом систему. За свако насеље у општини предвиђено је посебно 
постројење за пречишћавање отпадних вода. Овакво стање диспозиције отпадних вода 
упућује на изградњу конзумног канализационог система са постројењем за 
пречишћавањем као примерено техничко решење у смислу здраве екологије.16 

  Рециклирани отпад 

Кључни циљ локалног плана управљања отпадом је да допринесе одрживом развоју 
општине Дољевац кроз успостављање и развој система управљања отпадом који ће 
контролисати настајање отпада, смањити утицај продукције отпада на животну средину, 
побољшати ефикасност ресурса, омогућити правилан ток отпада до његовог коначног 
одлагања на регионалну депонију, стимулисати инвестирање и максимизирати 
економске могућности које настају из отпада. 

Општина Дољевац је 2013. године са осталим општинама у региону усвојила Регионални 
план управљања отпадом за Нишки регион. Такође је усвојила и План детаљне 
регулације за управљање отпадом „Келешˮ на територији општине Дољевац који 
регулише изградњу регионалног центра за управљање отпадом, као и санацију 
комплекса депоније отпадом „Бубањˮ. 

Предложени план обухвата изградњу савременог Регионалног центра „Келешˮ, па и 
одлагање и третман отпада, што укључује линију за селекцију секундарних сировина, 
савремени третман биолошког отпада, могућност примене одговарајуће технологије за 
енергетско искоришћење отпада и депонију за нерециклабилне компоненте. У плану су 
предвиђене четири трансфер станице (Алексинац, Соко Бања, Сврљиг и Ражањ) за 
претходни третман, претовар, као и делимичну селекцију отпада али не и у општини 
Дољевац. Депонија се налази на северној страни општине Дољевац у КО Ћурлина, која се 
граничи са територијом општине Ниш и градске општине Палилула. Прилаз депонији је 
преко регионалног пута Р214 Ниш‒Лесковац (до Кнежице), односно локалног пута који 
поред Новог Нишког гробља и Бубња води до Ниша, на око 15км од Дољевца. Депонија је 
била више пута од стране инспекције за заштиту животне средине забрањивана за 
употребу, али је на истој локацији предвиђена и регионална депонија на којој ће 

                                                        
15 Анализа постојећег стања канализационог система на територији Oпштине Дољевац 
16 Хидрауличка анализа канализационог система на територији Oпштине Дољевац, 2020. 
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одлагање отпада поред општине Дољевац, вршити и град Ниш, општина Гаџин Хан, 
Мерошина, Алексинац, Сврљиг, Соко Бања и Ражањ. 

Потребно је усвојити нови локални план, пошто претходни истиче, односно регионални 
план управљања отпадом. Стим у вези потребно је и едуковати становништво о 
правилном третману отпада. 

  Квалитет површинских и подземних вода 

Не постоји никакав мониторинг квалитета површинских вода на територији општине 
Дољевац. На квалитет површинских вода и водотокова највећи негативни утицај има 
чињеница да се велики број дивљих депонија налази управо поред или у непосредној 
близини површинских вода. Њихова се санација, безуспешно обавља већ читав низ 
година, пошто се саниране површине убрзо враћају у пређашње стање. 

  Површинске воде 

Све површинске воде са аспекта управљања се деле на воде I и воде II реда. Управљање 
водама I реда је у надлежности водопривредног предузећа, тачније на територији 
општине то је Водопривредни центар „Мораваˮ Ниш, док управљање водама II реда је у 
надлежности јединица локалне самоуправе, односно општине Дољевац. 

  Подземне воде 

Поред површинских вода, општина Дољевац је богата и подземним водама. 
Експлоатација подземних вода се може вршити на свим нижим котама. Један од начина 
за наводњавање пољопривредног земљишта је преко подземних вода. Становништво се 
снабдева водом путем цеви из подземних вода. Квалитет воде из ових извора није 
задовољавајући, због постајања великог броја септичких јама. У равничарским 
пределима општине јавља се „тврда водаˮ због присуства растворених соли калцијума, 
магнезијума и гвожђа. Ово је у директној вези са каменцем у води. Општина је решила 
овај проблем изградњом артеријских бунара. Ово је повећало квалитет воде, јер се на 
већим дубинама негативни ефекти смањују. Воду из артеријских бунара довољно је само 
хлорисати и добија се добар квалитет воде за пиће. Општина има два артеријска бунара, 
са којих се снабдевају основне школе у Пуковцу и Малошишту. Ситуација је другачија у 
брдским пределима где је квалитет воде знатно већи. 

  Квалитет ваздуха 

Не постоји никакав мониторинг квалитета ваздуха на територији општине Дољевац. На 
квалитет ваздуха и загађење уопште, повољан утицај има чињеница да не постоји 
велики број индустријских загађивача на подручју територије општине Дољевац. На 
побољшање квалитета ваздуха треба изузети у обзир новоизграђени гасовод. Сматрамо 
да ово треба узети у обзир и да даље акције за обезбеђивање квалитета ваздуха треба 
усмерити у искоришћавању гасоводне мреже прво на објекте јавне управе, а касније и на 
домаћинства. 

2.11. Област јавне безбедности 

Општина је 2018. године усвојила документ Процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа за територију општине Дољевац. Основни циљ документа је 
сагледавање опасности извора и облика угрожавања могућих ефеката и последица. 
Општина сваке године усваја планове заштите и спасавања. Формиран је Савет за 
безбедност општине Дољевац у циљу унапређења нивоа опште безбедности на 
територији општине Дољевац. 
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2.12. Област саобраћаја и комуникације 

Друмски саобраћај 

Надлежност путне структуре у општини Дољевац налази се у рукама ЈП „Путеви Србијеˮ 
за државне путеве и општине Дољевац за локалне и некатегорисане путеве. 

Мрежа магистралних и локалних путева на територији општине омогућује добро 
организован аутобуски саобраћај и добру повезаност са Нишем, у који свакодневно 
одлази и враћа се по неколико хиљада радника, ученика, студената и осталих људи са 
овог подручја. Главни превозник је Саобраћајно предузеће „Ниш‒експресˮ из Ниша. 
Општина Дољевац је у периоду од 2012‒2020. године реконструисала путну 
инфраструктуру: државне путеве IIa и IIб реда у дужини око 20 км; општинске путеве у 
дужини око 50 км; атарске и некатегорисане путеве у дужини око 30 км. У истом периоду 
реконструисана су и два моста на Топлици. 

Државни путеви који пролазе кроз општину Дољевац су Државни пут IA реда (део 
коридора 10), Државни пут IIA реда 158, Државни пут IIA реда број 216 и Државни пут IIB 
реда број 418. Локални и некатегорисани путеви су у надлежности Општине Дољевац, 
односно за њихово одржавање и уређење је задужено ЈКП „ДОЉЕВАЦˮ Дољевац. Велики 
значај за општину имаће и наставак изградње ауто‒пута Ниш–Мердаре, деоница 
Плочник–Мердаре. 
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Саобраћај и инфраструктура 

Дужина путева (км)1 

Дужина водоводне мреже (км)2 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу2 

94 

 

 

(2018) 

 

 

Дужина канализационе мреже (км)2 
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу2 

 
 

 

 

Територија под шумом (ха)3 
Пропорција територије под шумом* (%)3 

2.629 
22 

(2017) 

(2017) 

Изграђени станови (на 1.000 становника)4 
Телефонске линије (на 100 становника)1 

0 
22 

(2018)  
 

(2018) 
* Циљеви одрживог развоја  индикатор 15.1.1 
 
Извор: 
1 Саобраћај и телекомуникаије, РЗС 
2 Статистика животне средине, РЗС 
3 Статистика шумарства, РЗС 
4 Статистика грађевинарства, РЗС 

Слика бр. 8 Саобраћај и инфраструктура ЈЛС Дољевац.17 

Железничка мрежа 

У складу са Просторним планом Републике Србије и Стратешким планом ЈП Железнице 
Србије, планира се развој железничке инфраструктуре као и пратеће комуналне 
инфраструктуре, и то: 

 Плановима развоја се предвиђа и реконструкција и модернизација железничке 
пруге са изградњом другог колосека на деоници Ниш–Прешево–Државна граница, 
тако да она у будућности постане двоколосечна електрифицирана железничка 
пруга; 

 Генералним пројектом је предвиђена модернизација магистралне пруге Е‒85 
Суботица–Београд–Ниш–Прешево–граница Републике Северна Македонија за 
брзине до 200 км/ч, деоница ширине 250 м и обухвата трасу пруге ширине око 35 м 
са обостраним (непосредним и ширим) заштитним појасом укупне ширине од 215 
м ‒ од Белотинца до Дољевца коридор пруге за велике брзине пружаће се западно 
од коридора постојеће станице „Дољевацˮ реконструисаће се за прикључивање 
пруге из правца Косова Поља (увођењем помоћу денивелације у станицу по 
смеровима за пругу за велике брзине); 

 Из области транспорта предложена је припрема пројеката који имају велики 
стратешки значај за Републику Србију, а односе се на реконструкцију и 
модернизацију железничких деоница Сталаћ–Краљево–Рудница и Дољевац–
Мердаре. 

2.13. Област конкурентности 

  Туризам 

Покретач економског раста за општину је свакако развој туризма јер поседује два 
кључна туристичка локалитета: Средњовековно утврђење „Копријанˮ и Аква парк 
Дољевац. Такође, Општина Дољевац има повољне услове за развој појединих видова 
туризма, као што су излетнички, ловно‒риболовни, културно‒манифестациони. 
Рурални и аква‒туризам. Главни носилац туризма у општини је Туристичка 
организација Општине Дољевац. 

                                                        
17 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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Општина се може похвалити да на својој територији има споменике културе од 
националног значаја, то су Средњовековни град Копријан (Корвинград) у Малошишту и 
Црква Светог Јована у Орљану, који се налазе у каталогу Републичког завода за заштиту 
споменика. 

Средњoвековна тврђава – Копријан 

Град Копријан, данашњи Корвин град, спада у ред значајних споменика српске 
средњoвековне историје и културе. Као средњoвековно утврђење налази се у групи 
најзначајнијих уметничких споменика световне архитектуре из задњих деценија XIV и 
прве половине XV века. Ово су једини остаци неког средњовековног града на територији 
данашње општине Дољевац, па самим тим требало би искористити и туристички 
валоризовати. 

 

Слика бр. 9 Зидине средњовековног града Копријана (данас). 

У заштићеној околини овог културног добра су забрањени грађевински радови који могу 
нарушити његова својства без утврђених услова и сагласности Републичког завода за 
заштиту споменика културе. Ово утврђење је стављено под заштиту државе 1947. године 
и категорисано као непокретно културно добро од „великог значајаˮ, тако да до данас 
Општина није могла сама изводити било какве радове за заштиту овог утврђења. 
Изградђена је приступна саобраћајница, расвета, изграђена је туристичка 
инфраструктура, постављена туристичка сигнализација, заправо, уређен је излетнички 
простор око утврђења и тиме је омогућен бољи приступ посетиоцима. У наредном 
периоду, Завод за заштиту споменика културе у Нишу планира да геофизички испита и 
истражи археолошко налазиште око поменутог утврђења. У току је припрема техничке 
документације за рестаурацију постојећег стања овог средњовековног утврђења од 
стране Завода. 

Црква Светог Јована у Орљану 

Изнад села Орљана на брду Кумига на 264 метра надморске висине, са леве стране Јужне 
Мораве, изнад самог ауто–пута Ниш–Скопље, наспрам Корвин града налази се стара 
орљанска црква, данас посвећена Св. Јовану, која потиче из касног античког периода. 
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Црква је под заштитом државе и представља редак споменик културе из тог времена на 
овим просторима. Иако је народ доста посећује то су самоиницијативне посете и није 
стављена у туристичку понуду општине и региона, а постоје добри потенцијали због 
њене историје, близине главних саобраћајница и доброг и осветљеног прилазног пута. 

    

         Слика бр. 10 Црква Св. Јована                                 Слика бр. 11 „Шупљи камен" 

У непосредној близини цркве Светог Јована, на брду Кумига, налази се „Шупљи каменˮ, 
односно наш „Stonehengeˮ у малом. Народно је веровање да је овај камен „лековитˮ и 
људи се надају да ће им провлачење испод њега помоћи. Ово веровање потиче још од 
времена владавине Турака. 

Поред поменутих локалитета постоји доста других здања која се налазе на територији 
општине, а једна од њих је и Црква Свете Петке у Ћурлини, изузетно лепо архитектонско 
здање, грађено на античким основама. Позната је по томе што је у њој боравио краљ 
Милан Обреновић, и до пре неколико година у цркви се налазила његова слика, коју је 
урадио познати уметник Ђорђе Крстић. 

Аква парк Дољевац 

Србија полако постаје све популарнија Аква дестинација. Иако у Србији не постоји море 
на коме би људи проводили топле летње 
дане, за то су у почетку служила бројна 
језера и реке, а у новијем периоду са 
порастом авантуристичког духа туриста 
и могућности изградње истих, аква 
паркови добијају на великом значају. 
Аква парк новијег датума, године 2016. 
отворен је у Дољевцу. По површни на 
којој се простире спортско рекреативни 
комплекс Аква парка у Дољевцу, свега 3 
хектара – овај аква парк спада у ред 
мањих али својим изгледом и 
атрактивношћу доприноси томе да са 
сигурношћу можемо рећи да је aква парк 
у Дољевцу најлепши аква парк на југу 
Србије, који је почео са радом 11. јула 
2016. године. Садржајност овог спортско‒рекреативног комплекса је разнолика, тако да 
броји 5 базена: полу‒рекреативни базен, дечији базен, базен са тобоганима, преливени 
базен или такозвани „базен осмица” у коме се налазе две савремене атракције и то „wet 
bubbleˮ и лопта која производи вештачке таласе висине и до 1,40 м. Од 01.08.2017. године 
почео је са функционисањем и „Sand poolˮ базен са око 600 м2 водене површине. Такође, 
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обезбеђена су паркинг места за посетиоце и то за око 300 возила, велики број лежаљки, 
сунцобрана и балдахина за одмор. Позициониран је на најатрактивнијем простору на 
територији општине, јер се налази непосредно између коридора 10, „Дољевачке петљеˮ 
и државног пута II реда бр. 158, на раскрсници која путним правцем повезује градове 
Ниш, Лесковац и Прокупље. 

У извештају о раду за 2018. Годину, Туристичке организације општине Дољевац, која 
руководи овим комплексом, број туриста за 2018. годину износи 38.708 туриста; за 2019. 
годину број туриста износи 51.116 туриста и за 2020. годину број туриста износи 37.189 
који су посетили Аква парк Дољевац. 

Поред базена, купања и сунчања на лежаљкама и балдахинима, најмлађи посетиоци могу 
да употпуне свој ужитак коришћењем играчки у дечијем билијару са пуно 
занимљивости, као и у фитнес игралишту на отвореном који је отворен читавог дана и 
служи за рекреацију оних посетилаца који поред одмора преферирају и спортску 
активност. Оно што је у плану на новоотвореном комплексу јесте изградња SPA и 
wellness centra, што би омогућило рад аква парка у вансезонском периоду. 

 

Слика бр. 12 Водени забавни парк. 

Манифестациони туризам  

Овај вид туризма је последњих година у великој експанзији. Манифестације су огроман 
туристички потенцијал и служе за туристичку промоцију подручја у којима се 
организују. Манифестације су пре свега у вези са локалном културом, фолклором и 
обичајима датог подручја. Носиоци манифестација у општини Дољевац су Јавна 
библиотека Дољевац, Туристичка организација општине Дољевац, Спортски савез 
Дољевца, Месне заједнице и организације цивилног друштва. Покровитељ већине 
манифестација је Општина Дољевац. 

Смештајни капацитети и угоститељски објекти  

Потреба за постојањем смештајних капацитета је све израженија последњих 5 година, 
нарочито од отварања нових фабрика „LEONIˮ Wiring systems у Малошишту и „Sopharma 
Tradingˮ дистрибутивног центра у Пуковцу, којима је свакодневно неопходан смештај 
дела менаџмента, гостију, купаца и сл. Осим тога, врло често, смештај је неопходан за 
учеснике вишедневних манифестација. На територији општине тренутно се налазе три 
објекта са смештајним капацитетима и седам угоститељских објеката. 
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  Индустријски капацитети 

На територији општине постоје следеће индустријске и радно‒пословне зоне: 

- Индустријска зона „Пуковацˮ, 
- Радно‒пословна зона „Петља Дољевацˮ, 
- Индустријска зона „Белотинацˮ, 
- Радно‒пословна зона „Малошиштеˮ. 

Индустријска зона „Пуковацˮ заузима површину од око 100 ха, на којој се налази 250 
приватних парцела и смештана је поред самог Коридора 10. Радно пословна зона 
„Петља Дољевацˮ заузима површину од 50 ха, налази се око 20 парцела у јавној својини, 
док су остале парцеле у приватном власништву, локација је поред укључења за Коридор 
10. Индустријска зона „Белотинацˮ налази се на површини око 40 ха, удаљена је од 
центра Ниша свега 10 км, што представља изузетан потенцијал због близине града 
Ниша. Радно‒пословна зона „Малошиштеˮ је је опремљена и попуњена 100%. 

Просторним планом општине „Дољевацˮ предвиђено је спајање индустријске зоне 
Пуковац и радно пословне зоне „Петљаˮ Дољевац и формирање „Индустријског паркаˮ. 

Повољни саобраћајни положај Дољевца, Пуковца, Малошишта, Белотинца и још неких 
насеља утицао је да је на овом подручју смештен и значајан број складишта, откупних 
станица, магацина, пословних јединица и трговинских кућа са стране, смештена је 
велепродаја робе широке потрошње најразличитијих добављача, стоваришта свих врста 
грађевинског материјала, успешне фирме које се баве транспортом и шпедицијом робе у 
земљи и иностранству, као и да постоји велико интересовање за нове инвестиције. 

Табела бр. 4 Приказ активних привредних друштва и предузетника. 

Активна привредна друштва и предузетници    

Активна привредна друштва 84 (2019) 
Активни предузетници 449 (2019) 

Подстицаји регионалног развоја (у хиљадама РСД)  51 (2018) 

*Извор: Агенција за привредне регистре   

 

Слика бр. 13 компанија „LEONI Wiring Systems Southeastˮ д.о.о. 
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У оквиру прехрамбених индустрија треба истаћи следеће фирме: „Мак интернационалˮ 
из Пуковца, „Дадапˮ из Кочана, „Grеen Gardenˮ из Орљана, „Млин Црнциˮ из Пуковца, 
„Млин Стевановићˮ из Малошишта, „Млин Пешићˮ из Пуковца. Из области 
грађевинарства истакните фирме су „Шило Промˮ из Белотинца и „Водоградњаˮ из 
Пуковца, а из осталих индустрија то су: „Алекс‒интернционалˮ из Кочана, „Димићˮ из 
Орљана, „Леминд прометˮ из Кочана, „Арт Металˮ из Кочана. Носилац развоја трговине 
на простору општине су „Дака д.о.о. ˮ из Дољевца, „Југотексˮ АД из Кнежице и СЗТР 
„Чутураˮ. Од познатих и успешнијих занатских радњи могу се истаћи „Универзалˮ и 
„Бамбиˮ, из Дољевца, „Салеˮ, „Алу Стилˮ и „Сјајˮ из Пуковца. 

Иако је више пута у овом документу споменута компанија „Леониˮ из Малошишта, 
компанија која је општини Дољевац донела преко 2.500 радних места и за коју слободно 
можемо рећи да је највећи индустријски гигант општине. Такође, треба истаћи и 
дистрибутивни центр за лекове у Пуковцу фармацеутске компаније „Софармаˮ из 
Бугарске који је кренуо са радом децембра 2019. године и тренутно упошљава 60 
радника. Привлачење инвеститора не престаје, тако да су у најави још две нове 
инвестиције: 

- инвеститор из Швајцарске „QUALIROLL Folien und Papiere GmbHˮ је купио 
земљиште у Индустријској зони у Пуковцу, у току је уређење истог за отварање 
погона за производњу папира, етикета, фолија и других производа папирне 
галантерије и 

- ДОО „MIFIMIENergyˮ из Ниша је такође изразио намеру за изградњу погона у 
Индустријској зони у Пуковцу за израду система за грејање и/или хлађење, 
климатизацију објеката свих величина и намена и припрему топле санитарне воде 
коришћењем топлотних пумпи. 

Општина пружа институционалну подршку за инвеститоре кроз брзе услуге општинске 
администрације Одељења за привреду и финансије и Канцеларије за локални економски 
развој. Потенцијалне инвеститоре општина може ослободити плаћања локалних 
прихода (накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине, комуналне таксе на истицање фирме) у првих 1 до 5 
година пословања (уз сагласност Министарства финансија–Комисије за контролу 
државне помоћи) Општина може да заступа интересе инвеститора на регионалном и 
републичком нивоу. Инвеститорима такође нуди конкурентне цене накнаде за уређење 
и коришћење грађевинског земљишта, убрзано издавање урбанистичко–техничких 
аката (информација о локацији, локацијских, грађевинских... и употребних дозвола).18 

Табела бр. 5 Приказ запослености и зарада на општини Дољевац19 

Запосленост и зараде   

Регистровани запослени   

према општини рада 5.592 (2019) 

према општини пребивалишта 4.576 (2019) 

Регистровани запослени према општини пребивалишта у односу на број 
становника (%)1 26 (2019) 

Просечне зараде без пореза и доприноса 
(РСД)1 40.416 (2019) 

Регистровани незапослени 917 (2019) 

Регистровани незапослени на 1 000 становника2 51 (2019) 

                                                        
18 https://www.opstinadoljevac.rs/2013/28.06/Elaborat%20opravdanosti%20-%20Doljevac.pdf 
19 Статистика запослености и зарада, РЗС Национална служба за запошљавање. 

https://www.opstinadoljevac.rs/2013/28.06/Elaborat%20opravdanosti%20-%20Doljevac.pdf
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На основу података Републичког завода за статистику, просечна нето зарада на 
територији Републике Србије за јун 2020. године износи 59.740 динара, у Нишавском 
округи износи 54.222 динара док на територији општине Дољевац просечна нето зарада 
износи 44.052 динара. 

2.14. Област пољопривреде и руралног развоја 

У општини Дољевац, пољопривредно земљиште се простире скоро на 9000 хa. Према 
званичним подацима Републичког завода за статистику на територији општине 
Дољевац број пољопривредних газдинстава је 3.825. Носиоци пољопривредног 
газдинства су 85% мушкарци. Број запослених у својим породичним газдинствима је 3, 
од тога два мушкарца и једна жена. Пољопривредно земљиште је највише коришћено за 
оранице и баште, од стоке се узгајају говеда, свиње, овце и живина. 

Од ратарских и повртарских култура превладавају пшеница и кукуруз, а поред овога 
узгајају се јечам овас, грашак пасуљ и кромпир. 
 

Коришћено пољопривредно земљиште, 2012. (ха) 
Окућница 
Оранице и баште 
Воћњаци 
Виногради 
Остали стални засади 
Ливаде и пашњаци 

60,65 
4.900,01 

132,02 
146,92 

0,44 
342,45 

Укупно 5.602,49 
Извор: Попис пољопривреде, РЗС 

 

Број грла стоке, 2012. 
Говеда 
Свиње 
Овце 
Живина 

1.055 
7.549 
1.307 

42.588 
Укупно 52.499 
Извор: Попис пољопривреде, РЗС 

 

Слика бр. 14 Статистички подаци искоришћености  
пољопривредног земљишта (лево) и број грла (десно)20 

Као један од најважнијих природних потенцијала на територији општине Дољевац 
издваја се високо квалитено пољопривредно земљиште. Углавном је сконцентрисано 
дуж речних токова Јужне Мораве, Топлице, Југбогдановачке реке и Пусте реке. Због 
изузетно повољних природних услова пољопривредна производња је разноврсна и у њој 
су заступљене све пољопривредне гране. У структури производње, гледано кроз културе, 
далеко највише је заступљено гајење жита (пшенице, јечма и кукуруза). 

Последњих година добар број произвођача се опредељује за производњу раног поврћа 
за тржиште (у пластеницима). Разлоге треба тражити у близини Ниша као великог 
центра, али и у доброј цени и већој заради на раном поврћу. Годинама је један број села 
са овог подручја надалеко познат по производњи раних папричица, лубеница и још 
неких повртарских производа. Из наведеног разлога производња се интензивира због 
повећаног пласмана квалитетних традиционалних производа. 

Као и свуда у Србији и у овом крају је сточни фонд у опадању. Разлози су опште познати 
(од ниских премија и цена, преко нередовних исплата, до ниског нивоа примене 
технологије), али узроци дефинитвно леже у системским решењима и то је нешто на шта 
се из региона мало може утицати. Треба напоменути да се сточни фонд последњих 
година енормно смањио. 

Своје производе становници општине Дољевац пласирају на пијацама. На територији 
општине Дољеввац постоје две пијаце: у Пуковцу и Малошишту. У највећем насељу на 
територији општине и околини, налази се највећа, а слободно можемо рећи и најлепша 
пијаца. Пијацу у Пуковцу пијачним даном (понедељком) посети више хиљада купаца и 
продаваца. Посебан допринос у обезбеђену континуираног рада пијаце у свим 

                                                        
20 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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временским условима, дат је изградњом надстрешнице на површини од око 2.000 м2, 
асфалтирање целог пијачног платоа површине од око 3.500 м2, изградња интерних и 
екстерних саобраћајница, стотинак нових отворених и затворених тезги, ограде, капија, 
осветљења. Ову инвестицију вредну преко 25 милиона динара, подржао је Европски 
прогрес са преко 22,5 милиона динара. На пијаци је неопходно још изградити објекат за 
млечну пијацу, а пројектом је предвиђена и изградња локала по ободу пијаце. Пијаца у 
Малошишту смештена је на централном тргу око Дома културе у Малошиту, на коме се 
петком‒пијачним даном из читаве околине окупи око 2000 продаваца и купаца. 

2.15. Област образовања 

Носиоци образовања на територији општине су Предшколска установа „Ланеˮ Дољевац, 
Основна школа „Вук Караџићˮ Дољевац и истурено одељење Економске средње школе из 
Ниша. Основна школа може да се похвали са четири осморазредна одељења и десет 
четвороразредних одељења. 

Предшколска установа „Ланеˮ Дољевац обухвата организован систематски рад на нези, 
васпитању, здравственој и социјалној заштитии и исхрани деце предшколског узраста. 
Установа организује целодневни и полудневни облик рада са децом од једне до пет и по 
година. Целодневни боравак намењен је деци од једне до три године тзв. јаслена група и 
од три до пет и по година мешовита група. Целодневним бораваком се обезбеђује нега, 
васпитно‒образовани рад, социјални рад, превентивна заштита, исхрана и дневни 
одмор и рекреација са активностима. Полудневним боравком обухваћена су деца која 
похађају обавезни припремни предшколски програм тзв. предшколска група. 

Основну школу „Вук Караџићˮ Дољевац сваке године заврши око 250 ученика, већи број 
је заинтересован за упис у постојеће истурено одељење Економске школе у Дољевцу. 
Наиме, почев од оснивања овог истуреног одељења (2000/2001. године) па до данас, 
сваке године је конкурисало дупло више ученика од планираног броја за упис. Општина 
је 2019. године завршила изградњу Образовног комплекса у Дољевцу. Објекат 
Образованог комплекса се састоји из дела који је намењен Предшколској установи 
„Ланеˮ Дољевац и дела који је намењен будућим срдњoшколцима или студентима, у 
зависности од потреба образовног система на територији општине. 

 

Предшколско образовање 

Број установа 
Број објеката 

1 
11 

(2019) 
(2019) 

Деца узраста 03 године у предшколском васпитању и образовању 
Обухват деце узраста 03 године предшколским васпитањем и образовањем (%) 

32 
7,8 

(2019) 
(2019) 

Деца узраста од 3 године до поласка у ППП* у предшколском васпитању и образовању 
Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* предшколским васпитањем и образовањем 
(%) 

87 
 

24,4 

(2019) 
 

(2019) 
Деца која похађају припремни предшколски програм 136 (2019) 

*ППП  припремни предшколски програм 
Извор: Статистика образовања, РЗС 

 

 

Предшколско образовање  капацитет, 2019. 

 Укупно 
Градска 
насеља 

Остала 

насеља 

Број примљене деце 255 0 255 

Уписана деца преко капацитета 2 0 2 

Деца која нису примљена због попуњености капацитета 93 0 93 

Извор: Статистика образовања, РЗС 
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Основно образовање 

Број установа 
Број објеката 

1 
11 

(2019) 
(2019) 

Деца узраста 03 године у предшколском васпитању и образовању 
Обухват деце узраста 03 године предшколским васпитањем и образовањем (%) 

32 
7,8 

(2019) 
(2019) 

Деца узраста од 3 године до поласка у ППП* у предшколском васпитању и образовању 
Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* предшколским васпитањем и образовањем 
(%) 

87 
 

24,4 

(2019) 
 

(2019) 
Деца која похађају припремни предшколски програм 136 (2019) 

*ППП  припремни предшколски програм 
Извор: Статистика образовања, РЗС 

 

Предшколско образовање  капацитет, 2019. 

 Укупно 
Градска 
насеља 

Остала 

насеља 

Број примљене деце 255 0 255 

Уписана деца преко капацитета 2 0 2 

Деца која нису примљена због попуњености капацитета 93 0 93 

Извор: Статистика образовања, РЗС 

 

Основно образовање 
Основне школе  матичне школе 

Основне школе  подручна одељења 

1 

13 

(2019) 

(2019) 

Ученици уписани у основне школе  матичне школе 

у ниже разреде (I  IV) 

у више разреде (I  VII) 

 

68 

333 

 

(2019) 

(2019) 

Ученици уписани у основне школе  подручна одељења 

у ниже разреде (I  IV) 

у више разреде (I  VII) 

 

 

576 

409 

 

 

(2019) 

(2019) 

Нето стипа обухвата основним образовањем (%) 

Ученици који су завршили 8. разред основне школе 

Стопа завршавања основне школе (%) 

Стопа одустајања од школовања у основном образовању 
(%) 

83,8 

190 

94,5 

 

0,0 

(2019) 

(2019) 

(2019) 

 

(2019) 

Број деце обухваћене основним образовањем за децу са 
сметњама у развоју и инвалидитетом 

Број одраслих обухваћених основним образовањем 

 

0 

77 

 

(2019) 

(2019) 

Извор: Статистика образовања, РЗС 

 

Средње образовање 
Средње школе 

Ученици уписани у средње школе 

Обухват деце средњим образовањем (%) 

1 

173 
 

(2019) 

(2019) 
 

Ученици који завршавају средњу школу 

Стопа завршавања средње школе (%) 

55 

 

(2019) 

 

Стопа одустајања од школовања у средњем 
образовању (%) 

Број деце обухваћене средњим образовањем за 
децу са сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

2,0 

 

0 

 

(2019) 

 

(2019) 

Извор: Статистика образовања, РЗС 

Слика бр. 15  Статистички приказ предшколског, основног и средњег образовања 
становника општине  Дољевац21 

                                                        
21 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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На територији општине Дољевац, укупно 684 особe су сврстане у категорију неписмених 
лица. То представља 3,7% укупне популације, што је приближно просеку Републике 
Србије. Категорију неписмених особа чине првенствено особе Ромске популације, као и 
особе старије од шездесет пет година. 

 

Слика бр. 16 Статистички приказ неписмених лица по старосним групама 22 

2.16. Област културе и спорта  

  Установе културе 

У области културе, главни креатор и носилац активности је Јавна библиотека Дољевац, 
прва институција у области културе која је утемељена Оснивачким актом од 1979. 
године, док се број удружења грађана чији је циљ развој културе из године у годину 
повећава. Стога се културни садржај који негује и подржава општина Дољевац реализује 
у сарадњи са Јавном библиотеком, културним институцијама у региону и културним 
ствараоцима из земље и иностранства. СО Дољевац је 1960. године изградила Дом 
културе, којим данас управља Јавна библиотека Дољевац, који поред просторија за рад 
има мултифункционалну салу са 355 седећих места. Општина Дољевац је у периоду 
2018‒2019. године реконструисала и доградила Јавну библиотеку. Поред поменутог 
објекта, општина поседује и домове културе и у другим насељима: Пуковцу, Малошишту, 
Кнежици, Орљану, Шарлинцу и Шаиновцу. 

  Спортски објекти  

Спортски објекти општине Дољевац су малобројни, неадекватни и недовољни за 
укупну активност и потребе у области спортске културе. На територији општине 
Дољевац постоје: две фискултурне сале–једна је у Основној школи у Пуковцу и једна у 
Основној школи у Дољевцу. Поред фискултурних сала постоји једанаест асфалтираних 
спортских терена, четири земљана терена у оквиру школе, осам кошаркашких 
игралишта и осам игралишта за мали фудбал. Општина Дољевац је у периоду 2012‒2020. 
године реконструисала игралиште за децу у ОШ „Вук Караџићˮ у Дољевцу и Стадион у 
Пуковцу. 

                                                        
22 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf
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2.17. Област омладине  

  Канцеларија за младе  

У склопу Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, 
формирана је Кaнцеларија за младе (КЗМ) општине Дољевац која је одрживи локални 
сервис младих грађана и грађанки и спона између државе, локалне заједнице и младих 
која се бави искључиво питањима младих. Ова канцеларија пружа институционални 
оквир кроз који млади могу да утичу на одлуке које се директно тичу њих.23 

Сарадња и партнерство са општинама и градовима у Србији су подржани од стране 
Министарства омладине и спорта кроз неколико мера: Обука координатора локалних 
канцеларија за младе; Финансирање пројеката јединица локалне самоуправе у циљу 
формирања и реализације активности канцеларија за младе и омладинских клубова у 
циљу побољшања положаја младих на локалном нивоу.24 

  Локални акциони план  

Општина Дољевац је усвојила Стратегију за младе марта месеца 2012. године за период 
2012‒2022. године, као први корак у решавању проблема младих. Полазећи од основног 
задатка Стратегије, да пружи могућности које ће обезбедити израду системских, 
институционалних и развојних решења за подршку младима у различитим областима 
друштвеног живота, припремљен је и Годишњи акциони план за спровођење Стратегије 
за младе општине Дољевац. 

Годишњи акциони план треба да помогне свим органима, организацијама, 
институцијама и појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да реализују 
циљеве Стратегије. У складу са тим, у Годишњем акционом плану су прецизно утврђене 
улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који 
треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање стратешких циљева. За 
сваки од специфичних циљева утврђене су активности, а свака активност је прецизно 
утврђена у погледу рокова и извора финансирања.25 Потребно је донети нови акциони 
план за младе за наредни период. 

  Савет за младе 

2019. године је основан Савет за малде чији је задатак да спроводи локалну омладинску 
политику у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања 
запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, 
здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, 
приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја 
за младе. 

2.18. Област социјалне заштите 

У општини Дољевац постоји Центар за социјални рад са укупно 6 запослених, са 
бројним активностима везаним за побољшање статуса најугроженијих категорија 
становништва, првенствено особама са инвалидитетом. Такође, на подручју општине 
Дољевац постоје три удружења особа са инвалидитетом. 

Најважнији носилац активности из области социјалне заштите је Центар за социјални 
рад општине Дољевац. Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника 
утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите, 

                                                        
23 Стратегија за младе са локалним акционим планом на територији општине Дољевац за период од 2012–2022. 
24 https://www.mladisuzakon.gov.rs/index.php/info/lokalni-institucionalni-okvir/kancelarija-za-mlade 
25 https://www.opstinadoljevac.rs/2019/skupstina/17.12./LAPZaMladeZa2020.pdf 

https://www.mladisuzakon.gov.rs/index.php/info/lokalni-institucionalni-okvir/kancelarija-za-mlade
https://www.opstinadoljevac.rs/2019/skupstina/17.12./LAPZaMladeZa2020.pdf
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учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите и врши друге послове 
утврђене законом. 

Општина је усвојила Стратегију развоја социјалне заштите у општини Дољевац за 
период од 2018‒2022. године. Циљ стратегије је да се уведу промене којим ће се 
изградити ефикасније јавне институције како би се поправио положај рањивих група, 
тако да оне изађу из трајног сиромаштва и остваре равноправнији приступ у 
запошљавању, здравству, образовању и осталим сегментима живота. 

Црвени крст Дољевац своју делатност заснива на Закону о Црвеном крсту Србије, 
Статуту Црвеног крста Србије и Статуту Црвеног крста Дољевац. Организација поседује 
сопствени простор у коме се врше општи послови, поседује простор у коме се врши 
припрема и дистрибуција топлих оброка у програму Народне кухиње, простор у коме се 
спроводи програм Дневног боравка деце са посебним потребама, средства за рад и 
опрема, поред свега наведеног највећи допринос успешном раду организације дају 
запослени, као и велики број волонтера који дају свој допринос у реализацији 
здравствено превентивних, традиционалних и активности у области добровољног 
давалаштва крви. У оквиру социјалне делатности подразумева се реализација програма 
народне кухиње, поделу пакета хране и хигијене и сабирне акције. 

 

Социјална заштита 

Укупан број корисника социјалне заштите на 
евиденцији Центра за социјални рад 
Удео корисника социјалне заштите у укупној 
популацији (%)* 
Број стручних радника у Центру за социјални рад** 
Однос броја корисника социјане заштите и 
стручних радника Центра за социјални рад 
Однос броја становника и стручних радника 
Центра за социјални рад 

 
3.233 

 
18,1 

 
6 
 

539 
 

2.974 

 
(2019) 

 
(2019) 

 
(2019) 

 
(2019) 

 
(2019) 

  * Циљеви одрживог развоја  индикатор 1.3.1 

** стање на дан 31.12. 

Извор: Републички завод за социјалну заштиту 

Слика бр. 17 Статистички подаци о социјалној заштити на територији ЈЛС Дољевац26 

У складу са Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној заштити, Одлуком о 
финансијској помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац, 
општина Дољевац може обезбедити следеће групе услуга социјалне заштите: 

- Дневне услуге у заједници; 
- Услуге смештаја; 
- Услуге подршке за самосталан живот; 
- Саветодавно‒терапијске и социјално‒едукативне услуге; 
- Остале услуге и иновационе услуге. 

Услуге социјалне заштите које се континуирано спроводе су: помоћ и кући, лични 
пратилац детета и помоћ незапосленим породиљама (по 10.000 динара месечно у 
периоду од годину дана). 

 

 

 

                                                        
26 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Doljevac_EURSRB002002005009.pdf 
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2.19. Област здравствене заштите  

Дом здравља „Дољевацˮ основан је 1957. године као здравствена станица, а 1965. године 
прераста у Дом здравља. Једина здравствена установа на територији општине Дољевац. 

Здравствена заштита становништва општине Дољевац се у Дому здравља обезбеђује и 
организује по областима и то: опште медицине, здравствене заштите деце, здравствене 
заштите жена, поливалентне патронаже, стоматолошке здравствене заштите деце и 
одраслих, лабораторијске дијагностике, рендгена и ултразвучне дијагностике, хитне 
медицинске помоћи, интернистичке службе, физикалне медицине и рехабилитације. 

Број лекара на територији општине Дољевац је 24, што значи да на 1.000 становника 
општине Дољевац имамо 1 лекара. Укупан број стоматолога у општини Дољевац је 3. 

2.20. Област људских права и грађанско друштво 

Усвојена је Стратегија за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период 2018‒
2023. године чији је основни циљ да допринесе развоју мера и активности на основу 
којих се сузбија сиромаштво код Рома и Ромкиња, односно стварају услови за пун 
приступ остваривању људских права лица ромске националности. Донет је и Локални 
акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Дољевац за период 
од 2019. до 2021. године који представља документ који је иницирало локално 
координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња. У њему је као стратешки 
циљ дефинисано унапређење образовања на територији општине Дољевац, кроз 
програм дефинисања нових програма образовања који се односи на инклузију Рома 
(пројекат инклузије ромске деце и деце са инвалидитетом у образовни систем). 
Стратешки циљ–развој здравствене заштите, програм–подршка развоју здравствене 
заштите, су мере које се спроводе у следећим областима:  

- Унапређење образовања Рома на територији општине Дољевац, 
- Унапређење услова становања, 
- Запошљавање припадника ромске националности, 
- Социјална заштита Рома, 
- Здравствена заштита, 
- Родна равноправност Ромкиња, 
- Информисаност, политичко учешће и представљање Рома општине Дољевац, 
- Неговање културе и обичаја Рома.27 

Општина је формирала Савет за међунационалне односе и Савет за запошљавање са по 
једним представником ромске националности. Такође, је ангажовала Координатора за 
ромска питања. Именована је Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња на локалном нивоу, где у раду учествују представници: локалне самоуправе, 
ЦЗСР, здравствена медијаторка, НСЗ Филијала у Дољевцу, педагошки асистент. Чланови 
су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези са 
остваривањем права Рома и Ромкиња. 

2.21. Одређивање кључних фактора од утицаја на развој  
општине Дољевац – SWOT анализа општине  

SWOT је техника анализе која се користи у стратешком планирању за упоређивање 
(унутрашњих) снага и слабости и приликама и претњама (из окружења) како би се јасно 
издвојили најважнији проблеми на које се треба фокусирати. 

У случају општине Дољевац SWOT, урађене су три SWOT анализе: 

                                                        
27 https://www.opstinadoljevac.rs/2019/skupstina/08.11./LAP-a_DoljevacRomi.pdf 

https://www.opstinadoljevac.rs/2019/skupstina/08.11./LAP-a_DoljevacRomi.pdf
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1. SWOT анализа економског развоја, 

2. SWOT анализа друштвеног развоја, 

3. SWOT животне средине. 

Сматрамо да су све три SWOT анализе есенцијалне како би се адекватно направио план 
за развој општине. 

 

  SWOT анализа економског развоја 

Снаге Слабости  

 Повољан географски положај Општине  
 Добри природни ресурси 
 Повољан саобраћајни положај: Магистралне 

саобраћајнице: ауто пут, железничка пруга, 
близина аеродрома 

 Расположиви људски ресурси 
 Добре могућности образовања: близина 

Нишког универзитета 
 Сарадња са Националном службом за 

запошљавање 
 Формирана канцеларија за ЛЕР 
 Велика богатства минералним сировинама 

(шљунак и песак) 
 Релативно низак ниво загађености земљишта  
 Велики потенцијали за коришћење 

обновљиве енергије – пољопривредни отпад, 
биомаса, биогас, соларна енергија 

 Погодно тло и климатски услови за 
производњу здраве хране 

 Припремљени урбанистички и просторни 
планови 

 Постојање Канцеларије за локални економски 
развој 

 Постојање планова за даља улагања 
истварања привлачног инвестиционог 
амбијента 

 Постојање слободних локација за  
потенцијалне инвеститоре 

 Богатство подземним водама (за 
наводњавање) 

 Формирање индустријског парка 
 Израда базе туристичке понуде  

 Недостатак знања за успешно вођење 
бизниса  

 Недовољна свест о потреби перманентне 
едукације 

 Проблеми са избором и применом нових 
технологија и развојем нових производа 

 Недостатак знања из области 
стандардизације и сертификације 

 Недостатак информација о могућностима 
пословања, пре свега када је реч о процени 
пословних изгледа, односно тестирању 
пословне идеје са аспекта тржишта 

 Недостатак предузетничке културе и 
предузетничког духа 

 Непостојање организованог удруживања – 
кластера, пољопривредних задруга 

 Недовољна искоришћеност природних 
ресурса 

 Недовољан регионални маркетинг 
 Недостатак регионалних брендова 
 Ниска конкурентност производа и услуга  
 Високи трошкови пословања 
 Ниска продуктивност 
 Лоша контрола квалитета 
 Уситњеност пољопривредних газдинстава  
 Низак стандард грађана и сиромаштво  
 Недовољност прерађивачких капацитета у 

пољопривреди 
 Капацитети водотокова недовољно 

искоришћени за потребе наводњавања 
 Лоше водоснабдевање  
 Не енергетски ефикасна јавна расвета 

Шансе  Опасности  

 Заинтересованост и спремност општинских 
власти за сарадњу и развој  сектора МСПП 

 Предузимање мера за: 
 побољшање електроенергетских прилика 
 изградњу туристичко‒рекреативних комплекса 
 побољшање туристичке понуде 
 Активности интернационалних програма (HELP, 

EXCHANGE, USAID, OEBS) 
 Постојање подстицајних програма Владе 

Републике Србије 
 Отварање нових погона и повећана тражња за 

незапосленом радном снагом 

 Релативно честе промене законске регулативе 
  Политичка и макроекономска нестабилност у 

Србији 
 Недовољан ниво економског развоја друштва  
 Елементарне непогоде 
 Инсталирање « прљавих » технологија 
 Конкуренција других региона са сличним 

потенцијалима 
 Лоша законска регулатива за започињање 

приватног бизниса 

 Честе промене услова пословања 
 Недостатак подстицајне развојне политике  
 Недостатак средстава за развојне пројекте 
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 Подстицајне активности НСЗ Повећање интер 
регионалне сарадње (Македонија, Бугарска), 
трансфер технологије, знања, добрих пракси 

 Пред приступни фондови ЕУ 
 Развој подстицајних мера од стране локалне 

самоуправе намењен потенцијалним 
инвеститорима 

 Могућност да МСПП пружају логистичку подршку 
великим предузећима 

 Позитивна локална фискална политика 
 Подизање заинтересованости потенцијалних 

инвеститора за улагања на територији општине 
Дољевац 

 Недовољно ефикасан поступак заштите права по 
основу пословних трансакција судским путем, 
како би се обезбедило брзо, ефикасно и 
непристрасно решавање спорова 

 

  SWOT анализа друштвеног развоја 

Снаге Слабости  

 Функционисање локалних и републичких 
установа на територији општине, битних за 
друштвени развој 

 Висок ниво стручности запослених у установама 
из области друштвене делатности 

 Постојање воље локалне самоуправе за улагања у 
овој области 

 Сарадња са Националном службом за 
запошљавање 

 Расположиви људски ресурси 
 Велики број стратешких планова и докумената у 

области друштвеног развоја 
 Релативно добре могућности образовања: 

близина Нишког универзитета, 
високихструковних школа у Лесковцу 

 Добро развијена мрежа средњих стручних школа 
у Нишу 

 Формирана канцеларија за младе  
 Организација спортско‒ културних догађаја 
 Изграђен Oбразовни комплекс 
 Развијена организација Црвеног крста и Центра 

за социјални рад са мрежoм волонтера и 
активиста 

 Низак ниво стручности и образовања не 
упошљене радне снаге 

 Недостатак информација и недовољна 
искоришћеност информационих технологија 

 Недовољна свест о потреби перманентне 
едукације 

 Недостатак бициклистичких и трим стаза  
 Недовољно промовисана културна добра 

општине 
 Непостојање социјалне карте становништва 

општине 
 Значајан број деце и омладине са инвалидитетом 
 Нема локалних лиценцираних пружалаца услуга 

социјалне заштите (из јавног, цивилног и 
приватног сектора) 

 Непостојање активних програма за превенцију 
пада у радно пасиван положај и стање социјалне 
потребе 

Шансе  Опасности  

 Увођење ЕУ стандарда у области друштвеног 
развоја 

 Близина КОРИДОРА 10 
 Могућност коришћења Фондова ЕУ и осталих 

страних донатора 
 Међугранична сарадња – култура, школство, 

здравствена заштита и спорт 
 Могућност коришћења домаћих фондова 
 Друштвено одговорно пословање компанија које 

раде на територији општине Дољевац 

 Релативно низак природни прираштај 
 Одлив становништва у иностранство 
 Економска нестабилност 
 Недовољни трансфери са националног нивоа 
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  SWOT животне средине 

Снаге Слабости  

 Релативно низак ниво загађености животне 
средине 

 Постојање воље локалне самоуправе за подршку 
унапређењу људских ресурса 

 Велики потенцијали за коришћење обновљиве 
енергије – пољопривредни отпад, биомаса, 
биогас, соларна енергија 

 Пројекат реконструкције регионалног водовода 
у реализацији 

 Погодно тло и климатски услови за производњу 
здраве хране 

 Постојање ЈКП ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦ  ˮи 
организованог прикупљање и одвожење смећа 

 Донешена акта о приступању регионалном 
принципу третмана отпада 

 Постојање могућности за регулисање и 
одвођење фекалних, атмосферских  и отпадних 
вода 

 Пролазак гасоводне мреже кроз територију 
општине  

 Подршка општине пројектима за искоришћење 
обновљивих извора енергије у производњи 
електричне енергије  

 Слаб и неактиван ОЦД сектор 
 Недовољна свест о потреби перманентне едукације 
 Недовољно МСП и предузетника у који се баве 

прикупљањем и рециклажом отпада 
 Недовољна информисаност становништва о 

питањима заштите животне средине 
 Низак ниво стручности у области заштите животне 

средине 
 Недостатак мерних станица за праћење квалитета 

воде, ваздуха земљишта 
 Непостојање систематског мониторинга квалитета 

воде, ваздуха и земљишта 
 Недостатак водоводне и канализационе мреже 
 Неадекватно санирање отпадних вода и чврстог 

отпада 
 Недостатак средстава за развојне пројекте из ове 

области   
 Постојање необрађених и запуштених 

пољопривредних површина 
 Бесправна градња 
 Недостатак катастра о постојећим природним 

ресурсима 
 Велики број «дивљих» депонија 
 Одлагање отпадних материја без претходне 

селекције и обраде 
 Појава ерозије земљишта 
 Исцрпљивање земљишта проузроковано 

непоштовањем плодореда и појава болести 
 Спаљивање жетвених остатака 
 Неконтролисано коришћење пестицида и 

неадекватно одлагање амбалаже од пестицида 
 Проблем паса луталица  

Шансе  Опасности 

 Постојање подстицајних програма Владе 
Републике Србије за заштиту животне средине 

 Подстицајне активности НСЗ – јавни радови  
 Донети Закони  и подзаконски акти из области 

заштите животне средине 
 Ближе уређење области Јавних приватних 

партнерстава и коришћења обновљивих извора 
енергије – подзаконски акти 

 Заинтересованост страних инвеститора за 
улагање у екологију 

 Повећање интеррегионалне сарадње 
(Македонија, Бугарска), трансфер технологије, 
знања, добрих пракси 

 Ефикасно искоришћење свих стимулативних 
мера у области екологије републичких 
министарстава 

 Развој подстицајних мера од стране локалне 
самоуправе намењен заштити животне средине 

 Стварање услова за изградњу мини електрана  
 Могућност формирања јавно‒приватног 

партнерства на пословима третмана отпада, 
коришћења обновљивих извора енергије и сл. 

 Израда катастра загађивача 

 Релативно честе промене законске регулативе 
 Политичка и макроекономска нестабилност у 

Србији 

 Недовољан ниво економског развоја друштва 
 Инсталирање „прљавих” технологија од стране 

инвеститора 
 Недовршетак законске трансформације и 

доношење свих системских закона Јавна приватна 
партнерства и обновљиви извори енергије 
(трансформација ЈП, власништво локалне 
самоуправе, секторски Закони, итд.) 
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3. Визија општине Дољевац  

У складу са визијом целокупног друштва и нашу општину желимо да видимо као 
економски развијену, отворену према околним тржиштима али и конкурентну на 
светском тржишту, а нарочито кад су у питању производи и услуге који представљају 
компаративне предности овог подручја, као што су пољопривредна производња, 
производња здраве хране, прерађивачка индустрија и сл. Ово подразумева и развијену 
инфраструктуру, добре комуникације, повољне услове за улазак капитала и 
инвестиције, као и пуну запосленост радно способног становништва, што све треба да 
доведе до повећања животног стандарда и подизања квалитета живота житеља 
заједнице. Дољевац је одржива и комунално опремљена заједница, богата зеленим, 
чистим и уређеним површинама, са очуваном и еколошки здравом животном средином 
и одговорним понашањем својих грађана према њој. Дољевац је модерна општина са 
добром здравственом и социјалном заштитом, која кроз едукацију и богате спортске и 
културне садржаје подједнако пружа подршку млађим и старијим генерацијама у 
развијању њихових духовних и материјалних вредности. Дољевац припада кругу средње 
развијених општина у Србији, са унапређеним и одрживим условима за развој привреде 
и пољопривреде и могућности обиласка богатог културно–историјског наслеђа овог 
краја. Укратко визија општине Дољевац могла би се формулисати: 

Дољевац је 2029. године општина у којој сви грађани, а посебно млади, бирају да 

живе, раде, инвестирају и заснивају своје породице. Препознатљива је по 

повољном пословном амбијенту за инвестирање, развијеном туризму и 

пољопривреди. Место са очуваним еко‒системом и решеном комуналном 

инфраструктуром. Постаје пример другим општинама по квалитету 

здравствених и социјалних услуга. Брине о томе да њени грађани имају богат и 

разноврстан културни живот. 
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4. Развојни правци општине Дољевац 

Општина Дољевац жели да постане развијена општина стварањем препознатљивог 
имиџа и повољног пословног амбијента, где инвеститори долазе да остану, а постојећи 
привредници шире свој бизнис. Како би остварила овај циљ потребно је да настави 
улагања у инфраструктуру и да локална самоуправа интензивира подршку великим, 
малим и средњим предузећима. Иако општина убрзано мења однос јавног према 
приватном и ОЦД сектору компликоване и нејасне процедуре су и даље камен спотицања 
за многе бизнисе. Такав циљ општина Дољевац, у наредном периоду, спроводиће 
поштовањем свих принципа одрживог развоја, променом курса понашања и досадашњег 
поступања са елементима који подржавају одрживи развој. Једино на тај начин, општина 
Дољевац може гарантовати сигурнију будућност, генерацијама које долазе и треба да 
живе, привређују и стварају материјална и друга добра за нове генерације. Уз много 
труда, едукација, оспособљавања кадрова, превентивним и репресивним мерама, може 
се кренути у реализацију овог циља, али је овде заиста потребна и много већа помоћ 
шире друштвене заједнице, а нарочито од земаља које су ове области одавно регулисале 
и примену принципа одрживог развоја довеле до савршенства. Такви примери су 
идеална подлога за промену свести наших грађана и полазна тачка за примену примера 
добре праксе. 

Приоритетни циљеви развоја 
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4.1. Приоритетни циљеви и мере  

 Развојни правац 1: Економски развој  

 

Приоритетни циљ. 1.1 
Стварање предуслова за 
привлачење инвестиција, 
развој МСП‒а и 
предузетништва 

Мере  

1.1.1 Унапређење рада општинске администрације као 
подршка економском развоју 

1.1.2 Мера: Реализација инфраструктурних пројеката 

1.1.3. Подршка унапређењу рада Малих и Средњих Предузећа и 
Предузетника 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 8. Достојанствен рад и економски раст 

- Стварање повољних услова за предузетништво  

- Подстицање рада микро и малих предузећа 

Мере обухватају следеће активности: 

1.1.1  Унапређење рада општинске администрације као подршка економском развоју 

- Израда недостајуће планске документације за уређење простора намењеног инвестиционој 
и комуналној изградњи; 

- Израда пројектно‒техничке документације за инфраструктурно опремање индустријских и 
радно‒пословних зона (водовод, канализација, струја, гасовод, екстерне и интерне 
саобраћајнице); 

- Израда недостајуће и ревизија постојеће пројектно‒техничке документације за санацију, 
реконструкцију и доградњу система за водоснабдевање и каналисање отпадних вода; 

- Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструцију локалне путне 
мреже; 

- Израда пројектно‒техничке документације регулисања саобраћаја на територији општине 
Дољевац; 

- Израда пројектно‒техничке документације за изградњу разводног гасовода, 
- Прибављање земљишта за потребе изградње јавних објеката намењених економском 

развоју; 
- Унапређење рада Општинске управе у делу управљања имовином у јавној својини 

(евидентирање, израда пројеката парцелације и препарцелације, уређење, издавање у закуп, 
отуђење,...); 

- Попис и евидентирање непокретности на територији општине Дољевац у циљу унапређења 
рада Одељења за наплату локалних јавних прихода; 

- Подизање капацитета општинске администрације едукацијама и обукама; 
- Обезбеђивање подстицаја за отварање нових радних места (одобравањем наменских 

буџетских средстава, отуђењем или давањем у закуп грађевинског земљишта по цени мањој 
од тржишне или без накнаде или ослобађањем од обавеза плаћања локалних јавних прихода; 

- Унапређење рада Скупштине општине Дољевац (техничким опремањем и едуковањем 
одборника скупштине; 

- Унапређење капацитета локалне самоуправе за коришћење и уређење грађевинског 
земљишта. 

1.1.2  Мера: Реализација инфраструктурних пројеката 

- Изградња разводних 35 KВ, 10 KВ водова и TС‒а10/0,4KВ; 
- Изградња и реконструкција локалне путне мреже; 
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- Унапређење безбедности у саобраћају, техничким регулисањем саобраћаја на територији 
општине Дољевац; 

- Реконструкција магистралног цевовода од ППВ „Бојник” до општине Дољевац, у дужини од 
око 25.000 м; 

- Санација, реконструкција, доградња система са уградњом регулационе опреме за 
водоснабдевање и изградња свих секундарних водоводних мрежа на територији општине 
Дољевац и повезивање са другим регионалним системима, изградња резервоара Кочане; 

- Наставак изградње фекалних и атмосферских канализација на територији општине 
Дољевац; 

- Увођење енергетске ефикасности у јавној расвети (изградња, реконструкција); 
- Изградња Мерно регулационих станица и разводних гасовода; 
- Наставак инфраструктурног опремања индустријских и радно пословних зона на територији 

општине Дољевац; 
- Изградња паркиралишта на аква парку – реконструкција денивелисане раскрснице на 

државном путу IА реда; 
- Уређење платоа испред јавних објекта, тротоара и санација клизишта на територији 

општина; 
- Реконструкција и изградња кружних токова на државним путевима II реда; 
- Реконструкција пруге Ниш–Брестовац и Ниш–Прокупље–Дољевац и изградња пратећих 

садржаја; 
- Текуће одржавање и реконструкција: 

o доводног цевовода од акумулације до ППВ Бојник (суфинансирање–до 50%), 
o постројења за прераду воде (ППВ) Бојник (суфинансирање–до 50%), 
o магистралног цевовода од ППВ „Бојник” до општине Дољевац (суфинансирање–до 50%), 
o дистрибутивних цевовода на територији општине Дољевац; 

- Одржавање и изградња секундарних мрежа и дубинских бунара за водоснабдевање на 
територији општине Дољевац; 

- Реконструкција, санација и доградња главног вода и секундарне мреже за водоснабдевање 
насеља: Кнежица и Ћурлина, Перутина и Белотинац. 

1.1.3  Мере: Подршка унапређењу рада Малих и Средњих Предузећа и Предузетника 

- Израда бизнис портала општине Дољевац; 
- Израда промотивног материјала о привреди и предузетништву општине Дољевац; 
- Наступ општине, привредника и предузетника на домаћим и међународним сајмовима, 

упознавање са домаћим и страним примерима добре праксе; 
- Едукације привредника и предузетника о значају удруживања, кластеризацији, формирању 

конзорцијума; 
- Подршка постојећим и новооснованим удружењима привредника и предузетника; 
- Подршка привредницима и предузетницима у добијању домаћих и међународних 

сертификата; 
- Унапређење менаџерских капацитета у области МСПП‒а; 
- Подршка само запошљавању и отварању нових радних места (едукације, обуке, израде 

бизнис планова, додела средстава); 
- Израда Start‒up водича за привреднике; 
- Формирање „Бизнис клиникеˮ–помоћ привредницима у прве две године пословања; 
- Израда нове стратегије МСПП за наредну декаду. 
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Приоритетни циљ. 1.2 
Унапређење пољопривреде у 
општини Дољевац 

Мере 

1.2.1 Унапређење рада општинске администрације као 
подршка развоју пољопривреде и повереним пословима 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

1.2.2 Подршка развоју интензивних грана у области 
производње (повртарства, воћарства и сточарства) 

1.2.3 Пољопривреда и шумарства као сировинска база 
обновљивих извора енергије 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 2. Свет без глади  
Подстицање пољопривредне производње  
Увећање прихода малих произвођача хране   

Образложење: 

1.2.1 Мера: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју 

пољопривреде и повереним пословима заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

- Израда програма развоја пољопривреде; 
- Формирање базе података о регистрованим пољопривредним газдинствима са структуром 

биљне производње на територији општине Дољевац; 
- Формирање интернет‒пољопривредне берзе (онлајн понуда и тражња пољопривредних 

производа, земљишта, опреме и сл.); 
- Успостављање система информисања регистрованих пољопривредних газдинстава и 

административне помоћи у остваривању права по основу регистрације (у циљу коришћења 
средстава министарстава, ЕУ фондова и других програма; 

- Континуирана сарадња са Пољопривредном саветодавном службом, као подршка редовном 
испитивању квалитета пољопривредног земљишта у јавној и приватној својини; 

- Помоћ у организовању „зимске школе” за пољопривреднике и других едукативних и 
промотивних акција у циљу унапређења нивоа знања како у примени нових технологија, 
увођењу стандарда и добре пољопривредне праксе како у производњи, тако и у маркетингу, 
продаји пољопривредних производа и управљању газдинством; 

- Израда пројектно‒техничке документације за уређење простора за пласман 
пољопривредних производа (локалне и регионалне пијаце, тржнице,...); 

- Јачање капацитета локалне администрације у делу преузетих надлежности у области 
пољопривреде; 

- Израда елабората за спровођење комасације у некомасираним КО на територији општине 
Дољевац; 

- Израда пројектно‒техничке документације за наводњавање пољопривредног  земљишта. 

1.2.2  Подршка развоју интензивних грана у области производње  
(повртарства, воћарства и сточарства) 

- Укрупњавање поседа ‒ Спровођењем комасације пољопривредног земљишта у 
некомасираним КО и добровољним груписањем пољопривредног земљишта; 

- Унапређење функционисања противградне заштите на територији општине; 
- Ревитализација пољских и шумских путева на територији општине; 
- Изградња система за наводњавање и електрификација пољопривредног земљишта; 
- Привођење култури, уређење и рекултивација пољопривредног земљишта у јавној својини, 

као предуслов његовог интензивног коришћења; 
- Мелиорација ливада и пашњака; 
- Унапређење конкурентности кроз повећање инвестиција у опрему и механизацију; 
- Стварање услова погодних за инвестирање у пољопривредну производњу и прераду 

(подршка изградњи прерађивачких капацитета); 
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- Изградња мреже демонстративних газдинстава различитих производњи (мрежа добрих 
примера) где је улога донатора да едукује и унапреди систем производње кроз обезбеђивање 
бесповратних средстава, а обавеза корисника да пружи сервис осталим произвођачима 
користећи своје стечено знање; 

- Подстицај бављењу органском производњом ‒ формирању огледног примера и промовисање 
значаја коришћења органских производа као основа здраве исхране; 

- Уређење пијачних простора и изградња инфраструктуре са пратећим објектима за продају 
пољопривредних производа. 

1.2.3  Програм: Пољопривреда и шумарства као сировинска база  
обновљивих извора енергије 

- Спречавање паљења жетвених остатака, едуковањем и формирањем промотивних 
газдинстава за коришћење биомасе: 

o за производњу енергетских брикета (пелета) за грејање, 
o производњу био‒гаса као енергента за производњу електричне и топлотне енергије и 

производњу супстрата као нус производа за производњу еколошке амбалаже; 

- Промоција производње био дизела из уљарица ‒ огледни пример; 
- Осигурање пољопривредних усева – Подршка и подстицај пољопривредним газдинствима. 

 

Приоритетни циљ. 1.3 
Унапређење туризма у 
општини Дољевац 

Мере 

1.3.1 Унапређење рада општинске администрације као 
подршка развоју туризма 

1.3.2 Презентација, промоција и развој туристичких производа 
као и унапређење кадровских потенцијала 

1.3.3 Изградња, опремање и уређење туристичких објеката и 
локација 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 8. Достојанствен рад и економски раст 
Стварање повољних услова за предузетништво  

Образложење: 

1.3.1 Мере: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју туризма 

- Израда ПДР‒рекреативно‒туристичког комплекса „Малошке бареˮ; 
- Израда базе података о укупној туристичкој понуди, са промоцијом смештајних капацитета 

и редовно одржавање сајта; 
- Доношење општинских аката у области туризма и угоститељства. 

1.3.2 Програм: Презентација, промоција и развој туристичких производа као и 
унапређење кадровских потенцијала 

- Израда базе података смештајних капацитета и презентација на општинском сајту као и сајту 
ТООД. 

- Едукација предузетника и физичких лица о потреби презентовања смештајних капацитета 
на професионалним интернет сајтовима www.booking.com, https://www.trivago.rs,  
(е‒турист), и слично; 

- Едукација кадрова туристичке организације као и особља запосленог у туризму и 
угоститељству; 

- Подршка организацији традиционалних и нових манифестација у циљу унапређења 
туристичке понуде општине; 

- Израда пропагандних материјала (флајера, плаката, огласа и сл.); 
- Формирање туристичког пункта у функцији промовисања туризма и презентовања 

туристичке понуде; 
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- Успостављање сарадње са околним општинама и припрема плана заједничког наступа кроз 
туристичку понуду региона; 

- Наступање на регионалним, националним и међународним сајмовима туризма; 
- Едукација предузетника и носилаца туристичких ПГ о могућностима диверсификације 

руралне економије кроз развој сеоског туризма и њихово повезивање са туристичким 
организацијама; 

- Подршка развоју ловног и риболовног туризма; 
- Организовање туристичке руте кроз општину Дољевац и ангажовање туристичког водича; 
- Набавка возила за потребе ТООД‒а и пружање туристичких услуга. 

1.3.3  Програм: Изградња, опремање и уређење туристичких објеката и локација 

- Комплетирање понуде на комплексу Аква парка – изградњом SPA – Wellness и изградњом 
нових садржаја на комплексу Аква парка; 

- Уређење комплекса око цркве „Светог Јованаˮ на брду „Комњигаˮ, у складу са ПДР‒ом; 
- Израда пројектно‒техничке документације, привлачење инвеститора за изградњу и уређење 

спортско рекреативног комплекса „Малошке бареˮ; 
- Заштита, уређење и одржавање споменика културе и верских објеката; 
- Изградња бициклистичких, трим стаза и туристичких рута; 
- Изградња етно пијаце са осталим садржајем у складу са ПДР‒ом радно‒пословне зоне „Петља 

Дољевац”; 
- Изградња тениских терена. 

 

 Развојни правац 2: Друштвени развој  

Приоритетни циљ. 2.1  
Унапређење образовања на 
територији општине Дољевац 

Мере 

2.1.1 Дефинисање нових програма образовања 

2.1.2 Унапређење материјалних ресурса у области образовања 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 4. Квалитет образованих установа   

Образложење: 

2.1.1 Дефинисање нових програма образовања 

- Унапређење и додатна едукација капацитета запослених у образовању; 
- Унапређење система основног и средњег образовања на територији општине Дољевац 

разменом ученика и наставног особља, организовањем ваннаставних активности, 
међународних такмичења из појединих области; 

- Инклузија ромске и деце са инвалидитетом у образовни систем; 
- Увођење нових мешовитих одељења средњих стручних школа; 
- Увођење високошколских установа. 

2.1.2 Мера: Унапређење материјалних ресурса у области образовања 

- Набавка наставних средстава–опремање кабинета за основне и средње школе; 
- Набавка ИТ опреме за основне и средње школе; 
- Изградња, санација и реконструкција школских и спортских објеката за ученике на 

територији општине; 
- Реконструкција осветљења и ограђивања терена и дворишта предшколских и школских 

установа; 
- Набавка дидактичких средстава за потребе предшколске установе; 
- Изградња, реконструкција и адаптација објеката предшколске установе „Ланеˮ Дољевац; 
- Увођење видео надзора у свим предшколским и школским објектима; 
- Пројекат „Једно одељење једно дрвоˮ; 
- Текуће одржавање школских објеката и дворишта. 
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Приоритетни циљ.  
2.2 Развој социјалне заштите 

Мере 

2.2.1  Подршка развоју социјалне заштите у  
области смештаја и исхране 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 1. Свет без сиромаштва   

‒ Спровођења система социјалне заштите  

Образложење: 

2.2.1 Мера: Подршка развоју социјалне заштите у области смештаја и исхране 

- Подршка ОЦД које се баве проблемима социјално угрожених лица, удружењима 
пензионера, бораца, особа са инвалидитетом и жена; 

- Унапређење положаја и права деце, омладине и особа са инвалидитетом; 
- Обезбеђење континуираног рада Народне кухиње за социјално угрожене кориснике; 
- Пројектовање, изградња и прибављање објекта социјалне заштите  

(социјално и стамбено угрожених породица); 
- Изградња сигурне куће за смештај жртава насиља у породици; 
- Унапређење услуге бесплатне правне подршке и помоћи. 

Приоритетни циљ.  
2.3 Развој здравствене 
заштите 

Мере 

2.3.1  Подршка развоју здравствене заштите 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 3. Добро здравље   

‒ Превенција и лечење  
‒ Искорењивање епидемија заразних обољења 

Образложење: 

2.3.1 Мера: Подршка развоју здравствене заштите 

- Побољшање здравственог стања становништва кроз развој активног приступа у пружању 
здравствене заштите; 

- Побољшање квалитета здравствене заштите маргинализованих група становништва 
(инвалидна лица, стара лица, Роми); 

- Унапређење квалитета и ефикасности рада медицинског особља и менаџмента (едукације 
за дијагностицирање, рад са медицинском опремом, однос са колегама и пацијентима,....); 

- Одржање стандарда у раду Дома здравља–Дољевац, који су достигнути акредитацијским 
статусом здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите; 

- Набавка путничких и санитетских возила за потребе Дома здравља; 
- Проширење гаражног простора за потребе возила Дом здравља; 
- Континуирано набављање медицинске (дијагностичке и терапеутске) и немедицинске 

опреме са акцентом на ИТ технологију и софтвер; 
- Доградња и опремање простора и набавка опреме за унапређење услуга и успостављање 

службе Хитне помоћи; 
- Доградња, опремање простора и набавка опреме за службу дијализе у Дому здравља ‒ 

Дољевац; 
- Проширење апотекарске делатности у оквиру Дома здравља; 
- Увођење енергетске ефикасности у објектима здравствене заштите; 
- Реконструкција и доградња објеката здравствене заштите. 
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Приоритетни циљ.  
2.4 Развој спорта и  
културних вредности 

Мере 

2.4.1  Подршка развоју спортске културе 

2.4.2  Подршка развоју културе  

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 4.   Квалитетно образовање  

‒ квалитет образованих институција 

Образложење: 

2.4.1   Мера: Подршка развоју спортске културе 

- Унапређење школског спорта на територији општине Дољевац (набавка недостајуће 
спортске опреме и реквизита, едукација наставног особља, организација школских 
спортских такмичења, подстицање талената, награђивање резултата,...); 

- Побољшање услова за извођење физичког васпитања (терена за мале спортове, „мини‒пичˮ 
терена и сл.); 

- Одржавање, доградња и опремање постојећих спортских објеката (стадиона, игралишта, 
свлачионица); 

- Изградња и побољшање квалитета спортских терена и објеката на територији општине 
(Изградња тениских терена, уређење фудбалских и игралишта за мале спортове, 
свлачионица, ...); 

- Побољшање услова за развој рекреативног  спорта; 
- Трим стазе; 
- Стварање услова за развој спорта (прилагођавање терена, ангажовање стручњака, 

организација такмичења,..); 
- Спречавање насиља и промоција фер‒плеја (увођење годишње награде за фер‒плеј,...). 

2.4.2 Мера:  Подршка развоју културе 

- Промовисање, унапређење организација локалних манифестација, као основ очувања 
културног наслеђа, традиције и обичаја; 

- Унапређење електронског каталога књига у оквиру званичног сајта Јавне библиотеке; 
- Обезбеђивање доступности књига кроз пројекат „Мобилна библиотека”; 
- Текуће одржавање објеката културе и домова‒културе у општини Дољевац; 
- Организација културно‒спортских догађаја (кроз ОЦД организације). 

  Развојни правац 3: Заштита животне средине 

Приоритетни циљ.  
3.1 Стварање предуслова за 
заштиту животне средине 

Мере 

3.1.1  Унапређење рада општинске администрације као 
подршка заштити животне средине 

3.1.2  Заштита водотокова и изворишта 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 11. Одживи градови и заједнице  

‒ Програм за заштиту животне средине   

Образложење: 

3.1.1  Унапређење рада општинске администрације као подршка  
заштити животне средине  
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- Едукације запослених радника локалне самоуправе и јавних предузећа и њихово 
оспособљавање за доношење краткорочних и средњорочних планова и програма за 
заштиту животне средине и заштиту и одбрану од елементарних непогода и поступање у 
другим ванредним ситуацијама; 

- Усвајање и имплементација општинских аката битних за заштиту животне средине 
(Локалног и Регионалног плана управљања отпадом, Претходне студије оправданости са 
Генералним пројектом прикупљања, каналисања и третмана отпадних вода на 
територији општине, доношење ПДР‒а битних за заштиту животне средине...); 

- Израда недостајућих урбанистичких пројеката за сва постројења за пречишћавање 
отпадних вода предвиђених просторним планом; 

- Израда пројектно‒техничке документације и решавање имовинских односа за изградњу 
регионалне депоније на територији општине, постројења за пречишћавање отпадних 
вода и др., oбјеката битних за заштиту животне средине; 

- Вршење редовних мониторинга воде, ваздуха, земљишта и буке, обавештавање о 
резултатима мерења и давање препорука; 

- Увођење енергетске ефикасности у јавној расвети и јавним објектима; 
- Израда локалног регистра извора загађивања на територији oпштине; 
- Израда елабората за покретања поступка за стављање под заштиту појединих области на 

територији општине; 
- Спровођење Програма смањења популације паса луталица; 
- Набавка опреме и наставних средстава за потребе едукација предшколске и школске деце 

у области заштите животне средине; 
- Развој еколошког волонтеризма код омладине; 
- Развијање свести и одговорност грађана према животној средини (увођење „Зеленог 

телефонаˮ, кажњавање загађивача, ...); 
- Израда регистра дивљих депонија; 
- Уклањање дивљих депонија и рекултивација земљишта; 
- Одржавање уступљених примарних и секундарних канализационих мрежа на територији 

општине и прикључивање грађана на изграђену канализациону мрежу. 

3.1.2  Мера: Заштита водотокова и изворишта 

- Заштита и уређење водотокова I и II реда; 
- Уређење корита реке Топлице од Житорађа до Јужне Мораве и Југбогдано-вачке реке; 
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода; 
- Побољшање квалитета воде за пиће на извориштима. 

Приоритетни циљ.  
3.2 Заштита земљишта 

Мере 

3.2.1  Заштита од деградације и промене намене земљишта,  
као и уређење пољопривредног земљишта 

3.2.2. Рекултивисање деградираног земљишта 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 11. Одрживи градови и заједнице  

‒ Програм за заштиту животне средине 

Образложење: 

3.2.1 Мера: Заштита од деградације и промене намене земљишта,  
као и уређење пољопривредног земљишта 

- Примена мера заштите пољопривредног земљишта од деградације (спречавање 
неконтролисаног коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 
неконтролисаног одлагања отпада,...); 

- Побољшање квалитета земљишта у складу са препорукама пољопривредне саветодавне 
службе; 

- Успостављање и увођење подстицаја за обраду необрађеног пољопривредног земљишта, 
задуживања и наплате екстра пореза на необрађено пољопривредно земљиште; 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

46 

- Повећавање свести локалне заједнице о значају спречавања загађивања земљишта. 

3.2.2  Мера: Рекултивисање деградираног земљишта 

- Рекултивисање деградираног земљишта у приобаљу Јужне Мораве; 
- Повећање нивоа пошумљености оголелих површина у вишим деловима општине; 
- Рекултивисање пољопривредног земљишта у јавној својини. 

Приоритетни циљ.  
3.3 Заштита ваздуха и 
повећање производње и 
коришћења енергије из 
обновљивих извора 

Мере 

3.3.1 Унапређење знања и подстицајне мере за  
производњу обновљивих извора енергије 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 11. Одживи градови и заједнице  

‒ Програм за заштиту животне средине 

Образложење: 

3.3  Развојни циљ: Заштита ваздуха и повећање производње и  

коришћења енергије из обновљивих извора 

3.3.1  Мера: Унапређење знања и подстицајне мере за  

производњу обновљивих извора енергије 

- Едукација становништва о потреби рационалније потрошње воде за пиће и електричне 
енергије и других ресурса путем медијске кампање, јавних трибина, округлих столова; 

- Изградња секундарне гасоводне мреже у циљу смањења емисије загађујућих и штетних 
материја у ваздуху; 

- Испитивање могућности коришћења геотермалне енергије на територији општине 
Дољевац; 

- Изградња МХЕ на водном потенцијалу на територији општине Дољевац као и 
искоришћење соларне енергије изградњом соларних панела. 

 

Приоритетни циљ.  
3.4 Рециклажа 

Мере 

3.4.1  Успостављање организованог система рециклаже и 
подстицање искоришћења отпада 

Веза са ЦОР циљевима  
Циљ 11. Одживи градови и заједнице  

‒ Програм за заштиту животне средине 

Образложење: 

3.4.1  Мера: Успостављање организованог система рециклаже и  

подстицање искоришћења отпада 

- Доношење плана локалног управљања отпадом; 
- Доношење регионалног плана управљања отпадом. 

 

  



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

47 

4.2. Преглед групе мера за сваки приоритетни циљ  

  Економски развој 

1.  Развојни правац: ЕКОНOМСКИ РАЗВOЈ 
Приоритетни циљ ‒  УСПOСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКЕ 
РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ 

1.1 Развојни циљ: Стварање предуслова за привлачење инвестиција, развој МСП‒а и 
предузетништва 

1.1.1 Мера : Унапређење рада општинске администрације као подршка економском развоју 

Број Пројекат 
Носиоци/ 
Партнери 

Време Износ Индикатори 

1.1.1.1 

Израда недостајуће планске 
документације за уређење простора 

намењених инвестиционој и 
комуналној изградњи 

Општина, 
инвеститори, 

донатори 
Континуирано 20.000.000 

Број донетих планских 
аката 

1.1.1.2 

Израда пројектно‒техничке 
документације за инфраструктурно 
опремање индустријских и радно‒ 

пословних зона (водовод, 
канализација, струја, гасовод, 

екстерне и интерне саобраћајнице) 

Општина, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ 

„ДОЉЕВАЦˮ ,  
донатори 

Континуирано 25.000.000 
Број израђене ПТД, 

издатих грађевинских 
дозвола 

1.1.1.3 

Израда недостајуће и ревизија 
постојеће пројектно‒техничке 

документације за санацију, 
реконструкцију и доградњу система 

за водоснабдевање и каналисање 
отпадних вода 

Општина, ЈКП 
Дољевац 

„Дољевацˮ,  
донатори 

Континуирано 10.000.000 
Број израђене ПТД, број 
издатих грађевинских 

дозвола 

1.1.1.4  
Израда пројектно техничке 

документације за изградњу и 
реконструцију локалне путне мреже  

Општина, ЈКП 
Дољевац 

„Дољевацˮ,  
донатори 

Континуирано 10.000.000 

Израђена пројектно 

техничка документација, 

број издатих грађевинских 

дозвола 

1.1.1.5 

Израда пројектно‒техничке 
документације за техничкo 

регулисање саобраћаја на територији 
општине Дољевац 

Општина, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ 

„ДОЉЕВАЦˮ ,  
донатори 

Континуирано 5.000.000 

Израђена пројектно 
техничка документација, 

број издатих грађевинских 
дозвола 

1.1.1.6 
Израда пројектно‒техничке 
документације за изградњу 

разводног гасовода 

Општина, "Yugoroz 
гас" ад Београд 

Континуирано  15.000.000 
Израђена ПТД, издате 
грађевинске дозволе 

1.1.1.7 
Прибављање земљишта за потребе 

изградње јавних објеката намењених 
економском развоју 

Општина, 
Министарство 

финансија, Влада 
РС, инвеститори 

Континуирано 40.000.000 
Површина прибављеног 

земљишта 

1.1.1.8 

Унапређење рада Општинске управе 
у делу управљања имовином у јавној 

својини (евидентирање, израда 
пројеката парцелације и 

препарцелације, уређење, издавање у 
закуп, отуђење,...) 

Општина/ 
донатори 

Континуирано 15.000.000 

Број евидентираних, 
укњижених 

непокретности, отуђених, 
издатих у закуп 

1.1.1.9 

Попис и евидентирање 
непокретности на територији 

општине Дољевац у циљу 
унапређења рада Одељења за 

наплату локалних јавних прихода 

Пореско одељење 
Општинске управе, 

РГЗ, донатори 
Континуирано 5.000.000 

Број евидентираних 
непокретности, број 

обучених радника, повећан 
ниво задужења власника 
имовине на територији 

општине и ниво наплате 
јавних прихода, смањени 

трошкови Пореског 
одељења 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

48 

1.1.1.10 
Подизање капацитета општинске 

администрације, едукацијама и 
обукама 

Општина/ 
донатори 

Континуиран 2.000.000 
Број едукација, број 
едукованих радника 

1.1.1.11 

Обезбеђивање подстицаја за 
отварање нових радних места 

(одобравањем наменских буџетских 
средстава, отуђењем или давањем у 

закуп грађевинског земљишта по 
цени мањој од тржишне или без 

накнаде, или ослобађањем од обавеза 
плаћања локалних јавних прихода 

Општина / НСЗ, 
Надлежно 

министарство, 
Влада Републике 

Србије, 
инвеститори 

Континуирано 20.000.000 
Број поднетих захтева, 

датих подстицаја, 
новозапошљених радника 

1.1.1.12 

Унапређење рада Скупштине 
општине Дољевац (техничким 

опремањем и едуковањем одборника 
скупштине) 

Општина Дољевац, 
Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе 

Континуирано 2.000.000 
Набављена опрема, 

едуковани одборници 

1.1.1.13 
Унапређење капацитета локалне 

самоуправе за коришћење и уређење 
грађевинског земљишта  

Општина  
Дољевац 

Континуирано 2.000.000 
Број уређених 

грађевинских земљишта 

1.1.2. Мера : Реализација инфраструктурних пројеката 

1.1.2.1 
Изградња разводних 35KВ, 

10KВводова и TЦ‒а10/0,4KV 

Општина, ОДС „ЕПС 
Дистрибуцијаˮ,  

Влада РС 
2021‒2029 100.000.000 

Изграђени водови, 
Издата употребна 

дозвола  

1.1.2.2 
Изградња и реконструкција 

локалне путне мреже 
Општина, ЈКП Дољевац 

„Дољевацˮ, Влада РС 
Континуирано  200.000.000 

Изграђени и 
реконструисани 
објекти, издате 

употребне дозволе 

1.1.2.3 

Унапређење безбедности у 
саобраћају, техничким 

регулисањем саобраћаја на 
територији општине Дољевац 

Општина Дољевац, ЈКП 
Дољевац „Дољевацˮ, ПС 

Дољевац 
Континуирано 15.000.000 

Смањен број 
саобраћајних 

прекршаја и несрећа 

1.1.2.4 

Реконструкција магистралног 
цевовода од ППВ ˮ Бојник” до 
општине Дољевац, у дужини 

од око 25.000 м.  

Општина Дољевац, 
Општина Бојник, ЈП за 
водоснабдевање, град 

Ниш, Влада РС, донатори 

2022‒2029 300.000.000 

Извршена 
реконструкција, 

издата употребна 
дозволе 

1.1.2.5 

Санација, реконструкција, 
доградња система са уградњом 

регулационе опреме  за 
водоснабдевање и изградња 

свих секундарних водоводних 
мрежа на територији општине 

Дољевац и повезивање са 
другим регионалним 
системима, Изградња 

Резервоара Кочане 

Општина Дољевац , 
Општина Бојник, ЈП за 
водоснабдевање, град 

Нищ, Влада РС, донатори 

2021‒2029 600.000.000 

Изграђени и 
реконструисани 

објекти за 
водоснабдевање, 
издате употребне 

дозволе 

1.1.2.6 
Наставак изградње фекалних и 
атмосферских канализација на 
територији општине Дољевац 

Општина, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, Влада РС, 

донатори 
Континуирано 450.000.000 

Изграђени објекти, 
издате употребне 

дозволе 

1.1.2.7 
Изградња Мерно 

регулационих станица и 
разводних гасовода 

Општина, „Југоросгаз” 
АД Београд, 

Инвеститори  
2021‒2028 200.000.000 

Број изграђених 
објеката, издатих 

употребних дозвола, 
прикључених 

домаћинстава и 
правних лица 
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1.1.2.8 

Наставак инфраструктурног 
опремања индустријских и 

радно пословних зона на 
територији општине Дољевац 

Општина, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, донатори,  

Влада РС 
2021‒2028 250.000.000 

Изграђени објекти, 
издате употребне 

дозволе 

1.1.2.9 

Изградња паркиралишта на 
аква парку – реконструкција 
денивелисане раскрснице на 

државном путу IА реда 

Општина, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, ЈП „Путеви 

Србијеˮ 
2023 200.000.000 

Изграђени објекти, 
издате употребне 

дозволе 

1.1.2.10 

Уређење платоа испред јавних 
објекта, тротоара и санација 

клизишта на територији 
општини 

Општина, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, донатори, 

Влада РС 
2021‒2028 100.000.000 

Изграђени објекти, 
санирана клизишта, 

издате употребне 
дозволе 

1.1.2.11 
Реконструкција и изградња 

кружних токова на државним 
путевима II реда 

Општина, Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, ЈП 

„Путеви Србијеˮ, Валада 
РС, донатори 

2025 200.000.000 
Изграђени објекти, 
издате употребне 

дозволе 

1.1.2.12 

Реконструкција пруге Ниш – 
Брестовац и Ниш – Прокупље ‒

– Дољевац и изградња 
пратећих садржаја 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Железнице Србије АД, 
Општина Дољевац 

2025 70.000.000 евра 
Реконструисана пруга, 

издата употребна 
дозвола 

1.1.2.13 

Текуће одржавање и  
реконструкција: 

‒ доводног цевовода од 
акумулације до ППВ Бојник 
(суфинансирање – до 50%) 

‒ постројења за прераду воде 
(ППВ) Бојник (суфинансирање 

– до 50%) 
‒ магистралног цевовода од 

ППВ "Бојник" до општине 
Дољевац (суфинансирање – до 

50%) 
‒ дистрибутивних цевовода на 
територији општине Дољевац 

Општина Дољевац, 
Општина Бојник, ЈП за 

водоснабдевање 
„Брестовац‒ Бојник‒
Дољевацˮ, Влада РС, 

донатори 

Континуирано  40.000.000 
Реконструисани и 

одржавани цевоводи и 
ППВ   

1.1.2.14 

Одржавање и изградња  
секундарних мрежа и 
дубинских бунара за 

водоснабдевање на територији 
општине Дољевац 

Општина Дољевац, ЈП за 
водоснабдевање 

„Брестовац‒ Бојник‒
Дољевацˮ, Влада РС, 

донатори 

Континуирано  20.000.000 
Број одржаваних, 

изграђених бунара  

1.1.2.15 

Реконструкција, санација и 
доградња главног вода и 

секундарне мреже за 
водоснабдевање насеља: 

Кнежица, Ћурлина, Перутина и 
Белотинац  

Општина Дољевац, ЈП за 
водоснабдевање 

„Наиссусˮ, КЛЕРП Ниш, 
Влада РС, донатори   

Континуирано 120.000.000 

 
 
 
 

Реконструисани, 
санирани и дограђени 

објекти за 
водоснабдевање 
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1.1.3. Мере: Подршка унапређењу рада Малих и Средњих Предузећа и Предузетника 

1.1.3.1 
Израда бизнис портала 

општине Дољевац 
Општина, удружења, 

консултанти 
2023 300.000 

Број посета и 
корисника портала 

1.1.3.2 

Израда промотивног 
материјала о привреди и 

предузетништву општине 
Дољевац 

Општина, МСПП, 
консултанти 

2023 200.000 
Израђен промотивни 

материјал 

1.1.3.3 

Наступ општине, 
привредника и 

предузетника на домаћим и 
међународним сајмовима, 
упознавање са домаћим и 

страним примерима добре 
праксе 

Општина, МСПП, 
консултанти, донатори 

Континуирано 500.000 
Број инвеститора, број 
учесника на сајмовима 

1.1.3.4 

Едукације привредника и 
предузетника о значају 

удруживања, 
кластеризацији, формирању 

конзорцијума 

Општина, консултанти, 
донатори, надлежна 

министарства 
Континуирано 500.000 

Број едукованих, број 
новооснованих 

кластера и 
конзорцијума 

1.1.3.5 

Подршка постојећим и 
новооснованим 

удружењима привредника и 
предузетника 

Општина, удружења, 
надлежна министарства, 

донатори 
Континуирано 300.000 

Континуитет у раду и 
број новооснованих 

удружења 
привредника и 
предузетника 

1.1.3.6 

Подршка привредницима и 
предузетницима у добијању 

домаћих и међународних 
сертификата 

Општина, надлежна 
министарства, донатори 

Континуирано 300.000 
Број добијених 
сертификата 

1.1.3.7 
Унапређење менаџерских 

капацитета у области 
МСПП‒а 

Општина, донатори, 
консултанти 

Континуирано 300.000 
Број едукованих 

чланова 

1.1.3.8 

Подршка самозапошљавању 
и отварању нових радних 
места (едукације, обуке, 
израде бизнис планова,  

додела средстава) 

Општина, НСЗ, донатори, 
консултанти 

Континуирано 300.000 
Број новоотворених 
радних места, број 

обука 

1.1.3.9 
Израда Start‒up водича за 

привреднике 
Општина, консултанти Континуирано 200.000 

Број одштампаних 
водича 

1.1.3.10 

Формирање „Бизнис 
клиникеˮ – помоћ 

привредницима у прве две 
године пословања 

Општина, консултанти Континуирано 200.000 
Број одржаних 
консултација 

1.1.3.11 
Израда нове стратегије 

МСПП за наредну декаду 
Општина, консултанти Континуирано 500.000 

Број одржаних 
састанака, усвојена 

стратегија 
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1.2  Развојни циљ: Унапређење пољопривреде у општини Дољевац 

1.2.1 Мера: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју 
пољопривреде и повереним пословима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 

1.2.1.1  
Израда програма развоја 

пољопривреде  
Општина, донатори, 

консултанти 
Континуирано  500.000 

Програм за развој 
пољопривреде  

1.2.1.2 

Формирање базе података о 
регистрованим 

пољопривредним 
газдинствима са структуром 

биљне производње на 
територији општине 

Дољевац 

Општина, донатори, 
консултанти 

Континуирано 1.000.000 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава на 
територији општине 

унетих у базу 

1.2.1.3 

Формирање интернет‒
пољопривредне берзе 

(онлајн понуда и тражња 
пољопривредних 

производа, земљишта, 
опреме и сл.) 

Општина, донатори, 
надлежно министарство, 

удружења 
2025 500.000 Формирана берза 

1.2.1.4 

Успостављање система 
информисања 
регистрованих 

пољопривредних 
газдинстава и 

административне помоћи у 
остваривању права по 

основу регистрације (у циљу 
коришћење средстава 

министарстава, ЕУ фондова  
и др. Програма 

Општина, донатори, 
надлежно министарство, 

локални медији 
2025 300.000 

Број информисаних, 
остварених кредитних 

и бесповратних 
средстава 

1.2.1.5 

Континуирана сарадња са 
Пољопривредном 

саветодавном службом, као 
подршка редовном 

испитивању квалитета 
пољопривредног земљишта 
у јавној и приватној својини 

Општина, Управа за 
пољопривреду, ПСС Ниш 

Континуирано 500.000 Број узорака, анализа 

1.2.1.6 

Помоћ у организовању 
"зимске школе" за 

пољопривреднике и других 
едукативних и промотивних 

акција у циљу унапређење 
нивоа знања како у примени 
нових технологија, увођењу 

стандарда и добре 
пољопривредне праксе како 

у производњи, тако и у 
маркетингу, продаји 

пољопривредних производа 
и управљању газдинством 

Општина, консултанти, 
ПСС, фармацеутске фирме, 

донатори 
Континуирано 200.000 

Број едукација, 
едуковани 
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1.2.1.7 

Израда пројектно‒техничке 
документације за уређење 

простора за пласман 
пољопривредних производа 

(локалне и регионалне 
пијаце, тржнице, ..) 

Општина, консултанти, 
донатори 

Континуирано 2.000.000 
Број израђених 

докумената 

1.2.1.8 

Јачање капацитета локалне 
администрације у делу 

преузетих надлежности у 
области пољопривреде 

Општина, надлежна 
министарства 

Континуирано 500.000 
Број преузетих 
надлежности 

1.2.1.9 

Израда елабората за 
спровођење комасације у 

некомасираним КО на 
територији општине 

Дољевац 

Општина, РГЗ, 
Министарство 

пољопривреде, донатори 
2025 5.000.000 

Број катастарских 
општина и површина 
земљишта обухваћена 

елаборатом 

1.2.1.10 

Израда пројектно‒техничке 
документације за 

наводњавање 
пољопривредног  земљишта 

Општина, РГЗ, 
Министарство 

пољопривреде, донатори 
2025 1.500.000 

Површина земљишта 
за коју је израђена 

документација 

1.2.2  Подршка развоју интензивних грана у области производње  
(повртарства, воћарства и сточарства) 

1.2.2.1 

Укрупњавање поседа ‒ 
Спровођењем комасације 

пољопривредног земљишта 
у некомасираним КО и 

добровољним груписањем 
пољопривредног земљишта 

Општина, РГЗ, 
Министарство 
пољопривреде 

2023 100.000.000 
Решени имовински 

односи, број 
укрупњених  поседа 

1.2.2.2 

Унапређење  
функционисања  

противградне заштите на 
територији општине 

Општина, РХМЗ, МУП Континуирано 10.000.000 

Број спречених 
падавина града, 
смањење  штета 

пољопривредним 
усевима 

1.2.2.3 
Ревитализација пољских и 

шумских путева на 
територији општине 

Општина, Министарство 
пољопривреде 

Континуирано 50.000.000 
Дужина 

ревитализованих 
пољских путева 

1.2.2.4 

Изградња система за 
наводњавање и 

електрификација 
пољопривредног земљишта 

Општина, Министарство 
пољопривреде, 

регистрована ПГ 
Континуирано 50.000.000 

Површина земљишта 
за коју су изграђени 
системи и извршена 

електрификација 

1.2.2.5 

Привођење култури, 
уређење и рекултивација 

пољопривредног земљишта 
у јавној својини, као 
предуслов његовог 

интензивног коришћења 

Општина, Министарство 
пољопривреде 

Континуирано 7.000.000 
Површина уређеног 

земљишта 

1.2.2.6 
Мелиорација ливада и 

пашњака 
Општина, Министарство 

пољопривреде 
Континуирано 7.000.000 

Површина пашњака 
над којима је урађена 

мелиорација 

1.2.2.7 

Унапређење 
конкурентности кроз 

повећање инвестиција у 
опрему и механизацију 

Општина, Министарство 
пољопривреде, донатори, 

регистрована ПГ 
Континуирано 10.000.000 

Вредност набављене 
опреме, повећање 

приноса 
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1.2.2.8 

Стварање услова погодних 
за инвестирање у 
пољопривредну 

производњу и прераду 
(подршка изградњи 

прерађивачких капацитета) 

Општина, Министарство 
пољопривреде, донатори, 

регистрована ПГ 
2023 50.000.000 

Број изграђених, 
проширених 

капацитета, повећање 
производње 

производа са вишим 
нивоима прераде 

1.2.2.9 

Изградња мреже 
демонстрационих 

газдинстава различитих 
производњи (мрежа добрих 

примера) где је улога 
донатора да едукује и 

унапреди систем 
производње кроз 

обезбеђивање бесповратних 
средстава а обавеза 

корисника да пружи сервис 
осталим произвођачима 
користећи своје стечено 

знање 

Општина, Министарство 
пољопривреде, донатори, 

регистрована ПГ 
Континуирано 10.000.000 

Број формираних 
демонстрационих 

газдинстава 

1.2.2.10 

Подстицај бављењу 
органском производњом ‒ 

формирању огледног 
примера и промовисање 

значаја коришћења 
органских производа као 

основа здраве исхране 

Општина, Министарство 
пољопривреде, донатори, 

регистрована ПГ 
Континуирано 1.000.000 

Број ПГ која се баве 
органском 

пољопривредном 
производњом 

1.2.2.11 

Уређење пијачних простора 
и изградња инфраструктуре 

са пратећим објектима за 
продају пољопривредних 

производа 

Општина, ЈКП „Дољевацˮ 
Дољевац, Министарство 
пољопривреде, донатори 

Континуирано 110.000.000 
Уређени пијачни 

простори и изграђени 
објекти за продају 

1.2.3  Програм: Пољопривреда и шумарство као сировинска база  
обновљивих извора енергије 

1.2.3.1 

Спречавање паљења 
жетвених остатака,  

едуковањем и формирањем 
промотивних газдинстава 
за коришћење биомасе: за 
производње енергетских 

брикета (пелета) за грејање 
производњу био‒гаса као 
енергента за производњу 

електричне и топлотне 
енергије и производњу 

супстрата као нус производа 
за производњу еколошке 

амбалаже 

Општина, МПШВ, 
регистрована ПГ 

Континуирано 1.000.000 

% биомасе који се не 
спаљује и користи као 

обновљиви извор 
енергије 

1.2.3.2 
Промоција  производње био 

дизела из уљарица  ‒ 
огледни пример 

Општина, МПШВ, 
регистрована ПГ 

Континуирано 1.000.000 
Количина 

произведеног 
биодизела 

1.2.3.3 

Осигурање 
пољопривредних усева – 

Подршка и подстицај 
пољопривредним 

газдинствима 

Општина, МПШВ, 
регистрована ПГ 

Континуирано 1.000.000 
Број осигураних 

пољопривредних 
усева 
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1.3.   Развојни циљ: Унапређење туризма у општини Дољевац 

1.3.1. Мере: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју туризма 

1.3.1.1 
Израда ПДР‒а  

рекреативно‒ туристичког 
комплекса „Малошке бареˮ 

Општина, надлежна 
министарства, 

инвеститори, донатори 
2025 1.500.000 Усвојен ПДР 

1.3.1.2 

Израда базе података о 
укупној туристичкој понуди, 
са промоцијом смештајних 

капацитета и редовно 
одржавање сајта 

Општина Дољевац, ОЦД, 
ТООД, консултантске 

компаније 
Континуирано 1.000.000 

Урађена „wевˮ 
орјентисана база 

података 

1.3.1.3 
Доношење општинских 

аката у области туризма и 
угоститељства  

Општина Дољевац, ТООД, 
локалне и регионалне 

туристичке агенције, ПГ 
2023 500.000 Број аката 

1.3.2   Програм: Презентација, промоција и развој туристичких производа као и  
унапређење кадровских потенцијала 

1.3.2.1. 

Израда базе података 
смештајних капацитета и 

презентација на 
општинском сајту као и 

сајту ТООД. 

Општина Дољевац, ТООД, 
привредници 
предузетници 

континуирано 250.000 

Израђена база 
података, период 

ажурирања, наплаћена 
боравишна такса 

1.3.2.2 

Едукација предузетника и 
физичких лица о потреби 
презентовања смештајних 

капацитета на 
професионалним интернет 
сајтовима www.booking.com, 

https://www.trivago.rs/,  
( е‒ турист), и слично 

Дољевац ТООД, 
привредници 

предузетници, физичка 
лица 

континуирано 250.000 

Објављени 
капацитети на 

професионалним 
сајтовима 

1.3.2.3 

Едукација кадрова 
туристике организације као 

и особља запосленог у 
туризму и угоститељству 

ТООД, Општина Дољевац, 
донатори 

континуирано 500.000 

Број издатих 
сертификата, 

одржаних обука, 
семинара 

1.3.2.4 

Подршка организацији 
традиционалних и нових 

манифестација у циљу 
унапређења туристичке 

понуде општине. 

Општина Дољевац, ТООД, 
Јавна библиотека 

континуирано 5.000.000 
Број одржаних 
манифестација 

1.3.2.5 
Израда пропагандних 
материјала (флајера, 
плаката, огласа и сл.)  

Општина Дољевац, ТООД континуирано 2.500.000 
Број подељеног и 

постављеног 
материјала 

1.3.2.6 

Формирање туристичког 
пункта у функцији 

промовисања туризма и 
презентовања туристичке 

понуде  

ТООД,Општина Дољевац, 
донатори  

Континуирано 5.000.000 Формиран пункт  

1.3.2.7 

Успостављање сарадње са 
околним општинама и 

припрема плана 
заједничког наступа кроз  

туристичку понуду региона 

Општина Дољевац, ТООД  и 
околне општине 

Континуирано  500.000 
Број одржаних 

састанака и донетих 
заједничких аката 
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1.3.2.8 

Наступање на регионалним, 
националним и 

међународним сајмовима 
туризма 

Општина Дољевац, ТООД, 
донатори 

Континуирано 500.000 

Број наступања на 
сајмовима, број 

подељеног 
туристичког 
материјала 

1.3.2.9. 

Едукација предузетника и 
носиоца туристичких ПГ о 

могућностима 
диверсификације руралне 

економије кроз развој 
сеоског туризма и њихово 

повезивање са туристичким 
организацијама 

Општина Дољевац, ТООД, 
локалне и регионалне 

туристичке агенције, ПГ 
2025 500.000 

Број сертификата и 
покренутих идеја о 

сеоском туризму 

1.3.2.10 
Подршка развоју ловног и 

риболовног туризма 
Општина Дољевац, ТООД, 

ОЦД, донатори 
Континуирано 2.000.000 

Унапређење ловног 
фонда, број дозвола за 

лов/риболов 

1.3.2.11 

Организовање туристичке 
руте кроз општину Дољевац 

и ангажовање 
професионалних 

туристичких водича  

Општина Дољевац, ТООД, 
донатори 

Континуирано 500.000 
Број организованих 

рута 

1.3.2.12 
Набавка возила за потребе 

ТООД‒а и пружања 
туристичких услуга  

ТООД, Општина Дољевац, 
донатори 

Континуирано 2.500.000 Набављено возило 

1.3.3   Програм:  Изградња, опремање и уређење туристичких објеката и локација 

1.3.3.1. 

Комплетирање понуде на 
комплексу Аква парка – 

изградњом SPA – Wellness и 
изградњом нових садржаја 
на комплексу Аква парка  

Општина Дољевац, ТООД, 
донатори 

2025 10.000.000 
Изграђени објект и 
издата употребна 

дозвола 

1.3.3.2. 

Уређење комплекса око 
цркве „Светог Јованаˮ на 

брду „Комњигаˮ, у складу са 
ПДР‒ом 

Општина Дољевац, ТООД, 
МЗ Орљане, донатори 

2025 25.000.000 
Уређен комплекс око 

цркве, издата 
употребна дозвола 

1.3.3.3. 

Израда пројектно‒техничке 
документације, привлачење 
инвеститора за изградњу и 

уређење спортско 
рекреативног комплекса 

„Малошке бареˮ 

Општина Дољевац, 
инвеститори, донатори 

2029 5.000.000 
Изграђен комплекс, 

издата употребна 
дозвола 

1.3.3.4. 
Заштита, уређење и 

одржавање споменика 
културе и верских објеката 

Општина Дољевац Нишка 
Епархија Црквене општине 

Завод за заштиту 
споменика културе 

2021‒2029 5.000.000 
Заштићени, уређени и 

одржавани објекти  

1.3.3.5. 
Изградња бициклистичких, 
трим стаза и туристичких 

рута 

Општина Дољевац, ТООД, 
ЈКП Дољевац „Дољевацˮ, 

донатори 
2021‒2029 15.000.000 Изграђене стазе и руте 

1.3.3.6. 

Изградња етно пијаце са 
осталим садржајем у складу 
са ПРДом радно‒пословне 

зоне Петље Дољевац 

Општина Дољевац, ТООД, 
ЈКП Дољевац „Дољевацˮ, 

донатори  
2021‒2026 5.000.000 

Изграђен комплекс и 
пратећи садржаји  

1.3.3.7. Изградња тениских терена 
Општина Дољевац, ТООД, 
Министарство омладине и 

спорта, донатори  
2021‒2029 15.000.000 

Изграђен тенски 
терен  
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  Друштвени развој  

2.  Развојни правац : ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 
 
Приотитетна мера  ‒  УСПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА, 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ 

2.1. Развојни циљ: Унапређење образовања на територији општине Дољевац 

2.1.1. Мера: Дефинисање нових програма образовања 

Број Пројекат Носиоци/Партнери Време Износ Индикатори 

2.1.1.1 
Унапређење и додатна 
едукација капацитета 

запослених у образовању 

Општина Дољевац, основна 
и одељење средње школе, 

консултантске куће, 
Министарство просвете 

Континуирано 1.000.000 
Број едукованих 

радника 

2.1.1.2 

Унапређење система основног 
и средњег образовања на 

територији Општине Дољевац 
‒ разменом ученика и 

наставног особља, 
организовањем ваннаставних 

активности, међународних 
такмичења из појединих 

области 

Општина Дољевац, основне 
и одељење средње школе, 
надлежна министарства, 

ОЦД 

Континуирано 1.000.000 

Број размењених 
ученика, број 
ваннаставних 
активности и 

међународних 
такмичења 

2.1.1.3 
Инклузија ромске и деце са 

инвалидитетом у образовни 
систем 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

основна школа, ОЦД 
Континуирано 10.000.000 

Број деце и омладине 
обухваћених 
програмом 

2.1.1.4 
Увођење нових мешовитих 

одељења средњих стручних 
школа 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 
средње стручне школе 

Континуирано 5.000.000 
Број новоформираних 

одељења, уписаних 
ученика 

2.1.1.5 
Увођење високошколских 

установа 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 
средње стручне школе 

Континуирано 5.000.000 
Број уведених 

установа 

2.1.2. Мера: Унапређење материјалних ресурса у области образовања 

2.1.2.1 

Набавка наставних 
средстава –  опремање 
кабинета за основне и 

средње школе 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, основне и средње 

школе 

Континуирано 10.000.000 
Број набављених 

наставних средстава 

2.1.2.2 
Набавка ИТ опреме, за 

основне и средње школе 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, основна школа 

Континуирано 10.000.000 
Вредност набављене 

ИТ опреме 

2.1.2.3 

Изградња, санација и 
реконструкција школских  

и спортских објеката за 
ученике на територији 

општине 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, основна школа, Влада 

РС, донатори 

Континуирано 350.000.000 
Број санираних и 
реконструисаних 

објеката 

2.1.2.4 

Реконструкција осветљења 
и ограђивања терена и 

дворишта предшколске и 
школских установа 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, ПУ, основне и средње 

школе 

Континуирано 15.000.000 

Број инсталираних 
сијаличиних грла, 

дужина постављене 
ограде 
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2.1.2.5 
Набавка дидактичких 
средстава за потребе 

предшколске установе 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, предшколска 

установа 

Континуирано 2.000.000 
Број набављених 

дидактичких 
средстава 

2.1.2.6 

Изградња, реконструкција и 
адаптација објеката 

предшколске установе 
„Ланеˮ Дољевац  

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

Министарство омладине и 
спорта, предшколска 

установа 

Континуирано 60.000.000  
Реконструисани и 

адаптирани објекти  

2.1.2.7 
Увођење видео надзора у 

свим предшколским и 
школским објектима 

Општина Дољевац, 
Министарство просвете, 

основна и средње школе, 
предшколска установа 

Континуирано 2.000.000 
Број објеката са 
видео надзором 

2.1.2.8 
Пројекат „Једно одељење 

једно дрвоˮ 
Општина Дољевац, школе на 

територији општине 
Континуирано 1.000.000 

Број засађених 
садница 

2.1.2.9 
Текуће одржавање 

школских објеката и 
дворишта 

Општина Дољевац,  школе на 
територији општине 

Континуирано 1,500,000 
Број одржаваних 

објеката 

2.2.  Развојни циљ: Развој социјалне заштите Општине Дољевац 

2.2.1. Мера: Подршка развоју социјалне заштите у области смештаја и исхране 

2.2.1.1 

Подршка ОЦД које се баве 
проблемима социјално 

угрожених лица, удружењима 
пензионера, бораца, особа са 

инвалидитетом и жена 

Општина Дољевац, ОЦД, 
Центар за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

континуирано 5.000.000 
Број одржаних ОЦД, 

износ одобрених 
средстава 

2.2.1.2 
Унапређење положаја и права 

деце, омладине и особа са 
инвалидитетом 

Општина Дољевац, ОЦД, 
Центар за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

континуирано 5.000.000 
% обухваћених младих 

и лица са 
инвалидитетом 

2.2.1.3 

Обезбеђење континуираног 
рада Народне кухиње за 

социјално угрожене 
кориснике 

Општина Дољевац Центар 
за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

континуирано 36.000.000 
Број корисника 

Народне  кухиње 

2.2.1.4 

Пројектовање, изградња и 
прибављање објекта социјалне 
заштите (социјално и стамбено 

угрожених породица) 

Општина Дољевац Центар 
за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

континуирано 43.000.000 
Број изграђених 

стамбених објеката 

2.2.1.5 
Изградња сигурне куће за 
смештај жртава насиља у 

породици 

Општина Дољевац Центар 
за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

2029 5.000.000 Израђена сигурна кућа 

2.2.1.6 
Унапређење услуге бесплатне 

правне подршке и помоћи 

Општина Дољевац Центар 
за социјални рад, 

Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 

политике, Црвени крст, 
донатори 

Континуирано 1.000.000 
Број пружених услуга / 

број кокрисника 

2.3.  Развојни циљ: Развој здравствене заштите општине Дољевац 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

58 

2.3.1. Мера: Подршка развоју здравствене заштите 

2.3.1.1 

Побољшање здравственог 
стања становништва кроз 

развој активног приступа у 
пружању здравствене заштите 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
ОЦД, донатори 

Континуирано 5.000.000 Број пацијената 

2.3.1.2 

Побољшање квалитета 
здравствене заштите 

маргинализованих група 
становништва (инвалидна 

лица, стара лица, Роми) 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 5.000.000 Број пацијената 

2.3.1.3 

Унапређење квалитета и 
ефикасности рада 

медицинског особља и 
менаџмента (едукације за 
дијагностицирање, рад са 

медицинском опремом, однос 
са колегама и пацијентима,....) 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 4.000.000 
Скраћење  времена 

чекања на пружање 
медицинске помоћи 

2.3.1.4 

Одржање стандарда у раду  
Дома здравља – Дољевац, који 

су достигнути 
акредитацијским статусом 

здравствене  установе 
примарног нивоа здравствене 

заштите 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 500.000 
Обновљена 

акредитација 

2.3.1.5 
Набавка путничких и 

санитетских возила за потребе 
Дома здравља 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 10.000.000 
Број набављених 

путничких и 
санитетских возила 

2.3.1.6 
Проширење гаражиног 

простора за потребе возила 
Дом здравља 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 1.500.000 
Површина 

проширеног 
гаражиног простора 

2.3.1.7 

Континуирано набављање 
медицинске (дијагностичке и 
терапеутске) и немедицинске 

опреме са акцентом на ИТ 
технологију и софтвере 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 7.000.000 
Вредност набављене 

опреме 

2.3.1.8 

Доградња и опремање 
простора и набавка опреме за 

унапређење услуга и 
успостављање службе Хитне 

помоћи 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

2029 10.000.000 
Успостављена служба 

Хитне помоћи 

2.3.1.9 

Доградња, опремање простора 
и набавка опреме за службу 
дијализе у Дому здравља ‒ 

Дољевац 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

2029 10.000.000 
Успостављена служба 

дијализе 

2.3.1.10 
Проширење апотекарске 

делатности у оквиру Дома 
здравља 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 
фармацеутске куће 

2025 3.000.000 
Број отворених 

апотека 

2.3.1.11 
Увођење енергетске 

ефикасности у објектима 
здравствене заштите 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

Континуирано 1.500.000 
Смањени трошкови 

Ел. енергије и 
трошкови  грејања 
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2.3.1.12 
Реконструкција и доградња 
објеката здравствене заштите 

 
 
 

 
 

Општина Дољевац, Дом 
здравља Дољевац, 

Министарство здравља, 
донатори 

 
 

 
 

Континуирано 38.000.000 
Број реконструисаних 
и дограђених објеката 

2.4.  Развојни циљ: Развој спорта и културних вредности 

2.4.1. Мера: Подршка развоју спортске културе 

2.4.1.1 

Унапређење школског спорта 
на територији општине 

Дољевац (набавка недостајуће 
спортске опреме и реквизита, 
едукација наставног особља, 

организација школских 
спортских такмичења, 
подстицање талената, 

награђивање резултата,...) 

Општина Дољевац, школе, 
Министарство омладине и 

спорта, донатори 
Континуирано 3.000.000 

Број обухваћене деце 
и наставника, 

издвојених средстава, 
организованих 

такмичења 

2.4.1.2 

Побољшање услова за 
извођење физичког васпитања 

(терена за мале спортове, 
„мини‒пичˮ  терена и сл.) 

Општина Дољевац, школе, 
Министарство омладине и 

спорта, донатори, ССОД 
2025 20.000.000 

Број ф.сала 
обухваћених 

пројектом деце, 
спортиста и 

рекреативаца који их 
користе 

2.4.1.3 

Одржавање, доградња и 
опремање постојећих 

спортских објеката (стадиона, 
игралишта, свлачионица) 

Општина Дољевац, ССОД, 
донатори  

Континуирано 1.200.000 
Број нових спортских 

објеката  

2.4.1.4 

Изградња и побољшање 
квалитета спортских терена и 

објеката на територији 
општине (Изградња тениских 
терена, уређење фудбалских 
и игралишта за мале спортове, 

свлачионица, ...) 

Општина Дољевац,  
Министарство омладине и 

спорта, донатори, ССОД 
Континуирано 70.000.000 

Број обухваћених 
терена и објеката, број 

спортиста и 
рекреативаца 

2.4.1.5 
Побољшање услова за развој 
рекреативног спорта Трим 

стазе 

Опотина Дољевац, 
Министарство омладине и 

спорта, донатори, ЈПП, 
ТООД 

Континуирано 20.000.000 
Број изграђених 

објеката, број 
рекреативаца 

2.4.1.6 

Стварање услова за развој 
спорта особа са инвалидитетом 

(прилагођавање терена, 
ангажовање стручњака, 

организација такмичења,..) 

Општина Дољевац,  
Министарство омладине и 

спорта, донатори, ОЦД, 
Министарство рада 

социјалне политике и 
запошљавања 

Континуирано 3.000.000 
Број обухваћених 

особа са 
инвалидитетом 

2.4.1.7 

Спречавање насиља и 
промоција фер‒плеја (увођење 

годишње награде за фер‒
плеј,...) 

Општина, школе, ССОД Континуирано 500.000 

Број награђених / % 
смањења  изгреда  на 

спортским теренима и 
догађајима 

2.4.2. Мера:  Подршка развоју културе 
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2.4.2.1 

Промовисање, унапређење 
организација локалних 

манифестација, као основ 
очувања културног 

наслеђа, традиције и обичаја 

Општина Дољевац, Јавна 
библиотека, Министарство 

културе, ОЦД, донатори 
Континуирано 3.000.000 

Број одржаних 
манифестација, 

учесника, гостију 

2.4.2.2 

Унапређење електронског 
каталога књига у оквиру 

званичног сајта Јавне 
библиотеке 

Општина Дољевац, Јавна 
библиотека, Министарство 

културе, донатори 
Континуирано 500.000 

Број регистрованих 
„оnlineˮ корисника 

2.4.2.3 
Обезбеђивање доступности 

књига кроз пројекат  
ˮМобилна библиотекаˮ 

Општина Дољевац, Јавна 
библиотека, Министарство 

културе, донатори 
2025 3.000.000 

Број достављених 
књига 

2.4.2.4 
Текуће одржавање објеката 

културе и домова‒културе у 
општини Дољевац 

Општина Дољевац, Јавна 
библиотека, Министарство 

културе, донатори,  
Континуирано 20.000.000 

Број реконструисаних 
и дограђених објеката 

2.4.2.5 
Организација културно‒

спортских догађаја (кроз ОЦД 
организације) 

Општина Дољевац, Јавна 
библиотека, ССОД, 

Министарство културе, 
ОЦД, донатори 

Континуирано 3.000.000 
Број организованих 
представа, учесника, 

гостију 

 

  Заштита животне средине  

3.  Развојни правац: ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Приоритетна мера  ‒  УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

3.1. Развојни циљ: Стварање предуслова за заштиту животне средине 

3.1.1. Мера: Унапређење рада општинске администрације као  
подршка заштити животне средине 

Број Пројекат Носиоци/Партнери Време Износ Индикатори 

3.1.1.1 

Едукације запослених радника 
локалне самоуправе и јавних 

предузећа и њихово 
оспособљавање за доношење 

краткорочних и средњорочних 
планова и програма за заштиту 
животне средине и заштиту и 

одбрану од елементарних 
непогода и поступање у другим 

ванредним ситуацијама 

Општина Дољевац, МУП, 
Министарство енергетике 

развоја и заштите 
животне средине, ЈКП 

ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ, 
донатори 

Континуирано 1.000.000 
Број оспособљених 

радника 

3.1.1.2 

Усвајање и имплементација 
општинских аката битних за 

заштиту животне средине 
(Локалног и Регионалног плана 
управљања отпадом, Претходне 

студије оправданости са 
Генералним пројектом 

прикупљања, каналисања и 
третмана отпадних вода на 

територији општине, доношење 
ПДР‒а битних за заштиту 

животне средине...) 

Општина, ресорна 
Министарства, ОЦД 

Континуирано 5.000.000 
Број усвојених аката, 

спроведених 
активности 
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3.1.1.3 

Израда недостајућих 
урбанистичких пројеката за сва 

постројења за пречишћавање 
отпадних вода предвиђених 

просторним планом 

Општина, ресорна 
Министарства, донатори 

Континуирано  3.000.000 
Израда пројектно 

техничке 
документације 

3.1.1.4 

Израда пројектно‒техничке 
документације и решавање 

имовинских односа  за 
изградњу регионалне депоније 

на територији општине, 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода и др., Објеката 
битних за заштиту животне 

средине 

Општина, Општине у 
региону, град Ниш, ЈП и 

ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, 

Министарства РС, 
донатори 

2029 10.000.000 
Број урађених ПТД‒а, 
издатих грађевинских 

дозвола 

3.1.1.5 

Вршење редовних мониторинга 
воде, ваздуха, земљишта и буке, 
обавештавање  о резултатима 
мерења и давање препорука 

Општина, Министарства 
РС, институти 

Континуирано 5.000.000 

Број мониторинга, 
издатих обавештења 

и препорука, 
предузетих мера, 

квалитет животне 
средине 

3.1.1.6 
Увођење енергетске 

ефикасности у јавној расвети и 
јавним објектима 

Општина, јавна предузећа, 
Министарства РС, ОЦД 

Континуирано 50.000.000 
% остварених уштеда, 

број обухваћених 
објеката... 

3.1.1.7 
Израда локалног  регистра 

извора загађивања на 
територији Општине 

Општина Дољевац, 
Министарство енергетике, 

развоја и заштите 
животне средине, 

донатори, Консултантске 
компаније 

Континуирано 300.000 Израђен регистар 

3.1.1.8 

Израда елабората за покретања 
поступка за стављање под 

заштиту појединих области на 
територији општине 

Општина Дољевац, 
Консултантске компаније 

2029 500.000 Израђен елаборат 

3.1.1.9 
Спровођење Програма смањења 

популације паса луталица 

Општина Дољевац, азил за 
псе и депонија поред 

Новог гробља, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ 

Дољевац 

Континуирано 5.000.000 
Смањен  број напада 

паса луталица 

3.1.1.10 

Набавка опреме и наставних 
средстава за потребе едукација 
предшколске и школске деце у 

области заштите животне 
средине 

Општина Дољевац, 
Основна школа, 

Министарство за 
омладину и спорт, 

донатори 

Континуирано 500.000 
Количина набављене 

опреме 

3.1.1.11 
Развој еколошког волонтеризма 

код омладине 

Општина Дољевац, 
Министарства РС, школе, 

ПУ, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ, донатори 

Континуирано 500.000 Број волонтера 

3.1.1.12 

Развијање свести и одговорност 
грађана према животној 

средини  (увођење „Зеленог 
телефонаˮ, кажњавање 

загађивача, ...) 

Општина Дољевац, 
Министарство енергетике, 

развоја и заштите 
животне средине 

Континуирано 500.000 

Број одржаних 
трибина, број 

позива/пријава, 
кажњених 

3.1.1.13 
Израда регистра дивљих 

депонија 

Општина Дољевац, МПШВ, 
ЈКП ДОЉЕВАЦ 

„ДОЉЕВАЦˮ Дољевац, 
донатори 

Континуирано 200.000 Израда регистра 

3.1.1.14 
Уклањање дивљих депонија и 

рекулт6ивација земљишта 

Општина Дољевац, 
Министарство заштите 

животне средине 
Континуирано 20.000.000 

Број уклоњених 
депонија 
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3.1.1.15 

Одржавање уступљених 
примарних и секундарних 
канализационих мрежа на 

територији општине  и 
прикључивање грађана на 
изграђену канализациону 

мрежу 

ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ 

Континуирано 20.000.000 Одржаване мреже  

3.1.2  Мера: Заштита водотокова и изворишта 

3.1.2.1 
Заштита иуређење, 
водотока I и II реда 

Општина Дољевац, Влада 
РС, МПШВ, ЈВП Србија 

Воде, ВПЦ Морава Ниш, 
ЈКП ДОЉЕВАЦ 

„ДОЉЕВАЦˮ Дољевац, 
донатори 

Континуирано 100.000.000 
Количина отпада у  
речним токовима, 

Број поплава 

3.1.2.2 

Уређење корита реке 
Топлице, од Житорађа до 

Јужне Мораве, и 
Југбогдановачке реке  

Општина Дољевац, Влада 
РС, МПШВ,  ЈКП 

ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ 
Дољевац 

2021‒2025 350.000.000 
Уређен речни ток 

реке, заштићени људи 
и имовина 

3.1.2.3 
Изградња постројења за 

пречишћавање  отпадних 
вода 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ 

Дољевац, донатори 

2029 212.000.000 

Ниво загађености 
река, земљишта 
/ % обухваћених 

испуста 

3.1.2.4 
Побољшање квалитета 

воде за пиће на 
извориштима 

Општина Дољевац, 
Министарства РС, ЈКП 

ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ 
Континуирано 3.000.000 

Смањен број оболелих 
од бубрежних 

болести,  смањена 
концентрација 

штетних материја 

3.2. Развојни циљ: Заштита земљишта 

3.2.1. Мера: Заштита од деградације и промене намене земљишта, као и уређење 
пољопривредног земљишта 

3.2.1.1 

Примена мера заштите 
пољопривредног 

земљишта од деградације 
(спречавање 

неконтролисаног 
коришћења 

пољопривредног 
земљишта у 

непољопривредне сврхе, 
неконтролисаног 

одлагања  отпада,..) 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде 

Континуирано 3.000.000 
Смањење површина 

деградираног 
земљишта 

3.2.1.2 

Побољшање квалитета 
земљишта складу са 

препорукама 
пољопривредне 

саветодавне службе 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде, 

Континуирано 1.500.000 
Повећање приноса 
засађених култура 
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3.2.1.3 

Успостављање и увођење 
подстицаја за обраду 

необрађеног 
пољопривредног 

земљишта, задуживања и 
наплате екстра пореза на 

необрађено 
пољопривредно земљиште 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде, 
Републичка 

пољопривредна 
инспекција 

Континуирано 4.500.000 

Повећање површине 
обрађеног 

пољопривредног 
земљишта 

3.2.1.4 

Повећавање свести 
локалне заједнице о 
значају спречавања 

загађивања земљишта 

Општина Дољевац, 
Министарства РС, ОЦД, 

донатори 
Континуирано 500.000 

Број одржаних 
трибина и јавних 

акција 

3.2.2.   Мера: Рекултивисање деградираног земљишта 

3.2.2.1 
Рекултивисање 

деградираног земљишта у 
приобаљу Јужне Мораве 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде, донатори 

2029 50.000.000 
Површина 

рекултивисаног 
земљишта 

3.2.2.2 

Повећање нивоа 
пошумљености оголелих 

површина у вишим 
деловима општине 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде, ОЦД 

Континуирано 5.000.000 
Површина под новим 

засадима шуме 

3.2.2.3 
Рекултивисање 

пољопривредног 
земљишта у јавној својини 

Општина Дољевац, 
Министарство 

пољопривреде, трговине, 
шумарства и 

водопривреде 

2029 10.000.000 
Површина 

рекултивисаног 
земљишта 

3.3. Развојни циљ: Заштита ваздуха и повећање производње и коришћења енергије из 
обновљивих извора 

3.3.1. Мера: Унапређење знања и подстицајне мере за производњу обновљивих извора 
енергије 

3.3.1.1 

Едукација становништва о 
потреби рационалније 

потрошње воде за пиће и 
електричне енергије и 
других ресурса путем 

медијске кампање, јавних 
трибина, округлих столова 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 

средине, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ Дољевац, 

донатори, консултантске 
компаније 

Континуирано 1.500.000 
Број едукација 
/едукованих 

3.3.1.2 

Изградња секундарне 
гасоводне мреже у циљу 

смањења емисије 
загађујућих и штетних 

материја у ваздуху 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 

средине, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ Дољевац, 

донатори, консултантске 
компаније, ˮYugorosgaz” 

А. Д.  

Континуирано 100.000.000 
Смањење емисије 

ЦО2/број повезаних 
на гасоводну мрежу 

3.3.1.3  

Испитивање могућности 
коришћења геотермалне 
енергије на територији 

општине Дољевац  

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 

средине, ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ Дољевац, 

донатори, консултантске 
компаније 

Континуирано 15.000.000 

Израђен документ о 
потенцијалима 

Геотермалне енергије 
на територији 

општине Дољевац  
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3.3.1.4 

Изградња МХЕ на водном 
потенцијалу на територији 

општине Дољевац као и 
искоришћење соларне 

енергије изградњом 
соларних панела  

Инвеститори  Континуирано    ‒ 
Изграђене МХЕ и 
соларни панели   

3.4. Развојни циљ: Рециклажа 

3.4.1. Мера: Успостављање организованог система рециклаже и подстицање 
искпришћења отпада 

3.4.1.1 
Доношење плана локалног 

управљања отпадом  
Општина Дољевац  2021-2023  500.000 

Израђен план 
локалног и 

регионалног 
управљања отпадом 

3.4.1.2 
Доношење регионалног 

плана управљања отпадом  
Општина Дољевац  2021‒2023  500.000 

Израђен план 
регионалног 

управљања отпадом 

3.4.1.3 

Едукација становништва о 
потреби рециклаже и 

подстицање селекције и 
искоришћења отпада 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 
средине, донатори 

Континуирано 1.500.000 
Број едукованих 

становника 

3.4.1.4 

Увођење "Зеленог 
Телефона", са  циљем да 

спречи непрописно 
одлагање смећа и сваки 

примећени облик 
загађења животне средине 
и паркирање  на зеленим 

површинама 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 
средине, донатори 

Континуирано 1.500.000 
Број примљених 

позива 

3.4.1.5 
Управљање електронским 

отпадом 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 

средине, донатори, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ 

Континуирано 1.500.000 

Склопљен уговор са 
фирмом задуженом за 
третман електроског 

отпада 

3.4.1.6 

Набавка контејнера за 
сортирање отпада из 

домаћинстава и код других 
корисника 

Општина Дољевац, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 

средине, донатори, ЈКП 
ДОЉЕВАЦ „ДОЉЕВАЦˮ, 

ЈПП 

Континуирано 8.000.000 
Број набављених 

контејнера 

3.4.1.7 

Опремање ЈКП ДОЉЕВАЦ 
„ДОЉЕВАЦˮ‒а возилима 
специјалне намене, као и 

пропратног материјала за 
сакупљање и третман 

отпада  

Општина Дољевац, 
донатори, ЈКП ДОЉЕВАЦ 

„ДОЉЕВАЦˮ, ЈПП 
Континуирано 45.000.000 Број нове опреме 

3.4.1.8 

Спровођење мера и 
уговорних обавеза са 

Градом Нишом за 
успостављање 

регионалног центра за 
управљање отпадом 

(Келеш) 

Општина, Град Ниш, 
Министарство 

енергетике, развоја и 
заштите животне 
средине, Влада РС 

2023  1.000.000 
Испуњење уговорних  

обавеза 
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5. Оквир за спровођење, праћење спровођења, 
извештавање и вредновање Плана развоја  
општине Дељевац 2021 – 2029 

За потребе спровођења плана развоја, Општина Дољевац ће успоставити одговарајући 
институционални оквир који подразумева праћење спровођења, извештавање и 
вредновање постигнутих учинака. 

Институционални оквир за спровођење и праћење спровођења имаће два нивоа 
структуре: 

- Координациони тим на челу са координатором и 
- Носиоце мера који су дефинисани планом развоја. 

Координациони тим управља процесом спровођења, прати напредак на основу 
достављених извештаја, одлучује о предлозима за решавање установљених проблема у 
спровођењу плана, доноси по предлогу корективне мере у случају да је остваривање 
мера или циљева угрожено или предлаже евентуалне ревизије плана и установљавање 
нових циљева и мера. 

Састав Координационог тима чиниће доносиоци одлука унутар Општине (високи 
функционери општине и руководиоци носилаца мера) који ће обезбедити управљачку 
подршку за спровођење плана и ефикасно решавати проблеме, а посебно оне који се 
односе на сарадњу различитих институција и носилаца мера и активности. Појединци у 
оквиру Координационог тима добиће задужења и одговорности за имплементацију и 
праћење појединачних праваца развоја и тако давати подршку локалној админи-
страцији која ће конкретно бити одговорна за спровођење на нивоу циљева и мера. Они 
ће имати посебно важну улогу у подршци појединим носиоцима мера када је у питању 
процес буџетирања, а поготово аплицирања за екстерне изворе финансирања од којих 
зависи спровођење најважнијих мера. 

Одељење за привреду и финансије као организациона јединица у оквиру Општинске 
управе имаће улогу координатора и биће задужено да одржава константну 
комуникацију са јединицама односно организацијама које су носиоци мера и 
активности, да од њих прибавља извештаје и информације о спровођењу мера и 
активности, дискутује о оствареним резултатима и идентификованим проблемима, 
израђује препоруке за решавање установљених проблема у спровођењу мера, проверава 
да ли су средњорочни планови институција усаглашени са мерама и циљевима у плану 
развоја, извештава о напретку, припрема материјале и обавља административно‒
техничке послове за Координациони тим. 

Носиоце мера и активности чине организациони делови управе и други актери у чију 
надлежност спадају активности у вези са мерама дефинисаним у плану развоја, службе 
општине, установе и организације чији је оснивач општина. Носиоци мера и активности 
имају одговорност да у своје планове рада и финансијске планове уврсте утврђене мере 
и активности за чије спровођење су одговорни, да их спроводе, извештавају 
Координациони тим о резултатима спровођења тих мера и активности, утврде 
евентуалне проблеме у спровођењу мера и предложе опције за решавање тих проблема. 
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5.1. Спровођење плана развоја општине  

План развоја реализоваће се кроз процес планирања, израде, доношења и спровођења 
докумената јавних политика, осталих планских докумената, и то: средњорочних планова 
и финансијских планова на нивоу општине и прописа који се доносе у складу са 
релевантним законским и подзаконским актима и статутом општине. 

План развоја биће операционализован првенствено кроз израду и доношење 
средњорочног плана општине. Приликом израде средњорочних планова, општина ће се 
руководити правилима прописаним Законом о планском систему Републике Србије и 
Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Сл. гласник РСˮ број 8/2019) 
и обрасцима који су саставни део ове уредбе. 

5.2. Праћење спровођења плана развоја општине 

Праћењем спровођења плана развоја биће утврђено: 

- Да ли се мере и приоритетни циљеви остварују по плану и ефикасно; 
- Који ризици се јављају или очекују у остварењу учинака плана развоја општине; 
- Које одлуке треба донети у случају одступања од планираног, као и 
- Да ли су планирани и остварени учинци и даље релевантни за остваривање визије. 

Праћење (мониторинг) реализације мера дефинисаних планом развоја представља 
систем прикупљања и обраде података у вези са реализацијом мера. Сврха прикупљања 
и обраде података јесте упоређивање постигнутих резултата у оквиру сваке од мера у 
односу на иницијално планиране мере. 

Праћење ће се вршити континуирано, а за то ће се користити дефинисани обрасци и базе 
података које је потребно ажурирати у складу са доступним подацима званичне 
статистике. Поред података из званичне статистике, прикупљаће се и други потребни 
подаци, а одговорност за наведену активност имају руководиоци одељења, у складу са 
надлежностима за конкретне податке. 

Посебно ће се водити рачуна о јасном дефинисању улога и одговорности у делу 
прикупљања података јер овај посао представља системску активност. 

5.3. Вредновање постигнутих учинака плана развоја општине 

Вредновање учинка плана развоја спроводиће се периодично, тако што ће се 
анализирати и упоређивати прикупљени подаци и информације добијени током 
спровођења плана. 

Вредновање се спроводи ради: 

1. Оцене релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости мера садржаних 
у плану развоја општине; 

2. Утврђивања степена промене који је настао спровођењем мера из плана и степена 
достизања приоритетних циљева, а све у циљу преиспитивања и унапређења 
плана развоја општине, односно утврђивања потребе за његовом ревизијом и 
бољим планирањем. 

Ова врста анализе представља накнадну (еx‒пост) анализу ефеката плана развоја 
општине. 

Податке и информације за потребе вредновања достављаће органи и организације 
одговорни за спровођење мера из плана развоја, Одељењу за привреду и финансије као 
координатору спровођења, праћења и вредновања учинака плана развоја. Приликом 
анализирања биће по потреби коришћени и други подаци и информације прибављени 
из осталих извора, који могу бити од користи за бољу процену учинака плана развоја. 



План развоја општине Дољевац 2021‒2029 

67 

5.4. Извештавање о спровођењу и постигнутим учинцима  
плана развоја општине  

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, општина има обавезу израде 
следећих извештаја у вези са планом развоја: 

1. Извештај о спровођењу средњорочног плана који је истовремено и извештај о 
спровођењу плана развоја јединице локалне самоуправе – на годишњем нивоу; 

2. Извештај о учинцима спровођења плана развоја јединице локалне самоуправе – на 
трогодишњем нивоу. 

Извештај о спровођењу плана развоја општине представља реални приказ спровођења 
плана развоја у претходној календарској години, док извештај о учинцима спровођења 
плана развоја представља реални приказ учинака плана који су постигнути током 
спровођења предвиђених мера у протеклом трогодишњем периоду. 

За прикупљање информација о реализацији плана на годишњем нивоу и припрему 
нацрта годишњег извештаја о спровођењу плана биће задужено Одељење за привреду и 
финансије Општинске управе. 

Нацрт годишњег извештаја о спровођењу плана развоја општине упућује се Општинском 
већу на даљу надлежност. 

Истеком сваке треће календарске године од доношења плана развоја, Општинско веће 
утврђује предлог извештаја о учинцима спровођења плана развоја, који затим подноси 
на усвајање Скупштини општине, најкасније у року од шест месеци од истека тог рока. 

Извештаји о спровођењу плана развоја и извештаји о учинцима спровођења плана 
развоја биће објављивани на званичној интернет страници Општине Дољевац, 
најкасније 15 дана од дана усвајања. 

Од момента успостављања Јединственог информационог система за планирање, 
праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС), у складу са 
Законом, општина ће бити у обавези да наведене извештаје уноси у овај систем. 

5.5. Ревизија плана развоја општине 

Уколико се након усвајања извештаја о учинцима утврди потреба за спровођењем 
ревизије плана, истој ће се приступити у складу са поступком који прописује Закон о 
планском систему Републике Србије. Према наведеном Закону, Општинско веће иницира 
ревизију постојећег плана развоја, уз детаљно образложење разлога за ревизију. Одлуку 
којом се покреће ревизија постојећег плана, доноси Скупштина општине, а ток поступка 
за ревизију реализује се по процедури која је прописана и за усвајање плана развоја 
општине. 

 

 

 

 

 


