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Увод 

 

 
Општина Блаце представља једну од најзначајнијих општина Топличког округа. 

У досадашњем развоју ова општина се карактерише низом промена. Те промене цу биле 

најинтензивније током друге половине XX века и на почетку XXI века. Општи тренд 

свих промена односи се на смањење броја становника и опадање нивоа економске 

активности. Све то резултирало је чињеницом да је општина Блаце на почетку XXI века 

била једна од најнеразвијенијих општина у Србији. Због таквог економског, али и 

негативног демографског развоја, научно сагледавање детектованих проблема је веома 

битно. 

 Циљ овог мастер рада је да се укаже на главне трендове у досадашњем 

регионално-географском развоју ове општине и да се укаже на неке могућности и 

потенцијале који би могли да се ставе у функцију даљег регионално-географског развоја 

општине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.Географски положај општине 

 

Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима 

Копаоника и југозападним обронцима Јастрепца. Треће насеље по величини у 

Топлици је Блаце, коме по уобичајеној терминологији одговара низ варошица. 

Развило се у градић од око 5.000 становника. По задњем попису из 2011. године 

општина Блаце има 11.754 становника. Општину Блаце чине град Блаце и 35 села. 

површина општине Блаце износи 306 km2. Припада кругу 59 неразвијених општина 

са повлашћеним положајем у развојној политици Републике Србије. 

 Средња годишња температура је 10,1 С0, док је температурна разлика јануар-јул: 

21,4 С0, путна мрежа 188,5 km категорисаних путева, 30 km регионалних путева и 

158,5 km локалних путева. 

 Иако има периферни структурни карактер у односу на главне магистралне 

коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, 

Крушевцу и Прокупљу, што представља повољан транзитни положај (најкраћи пут 

између Топличке и Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци 

Блаташнице (притоке Расине) и Барбатовачке реке (притоке Топлице). Хидролошки 

приоритет представља Блачко језеро, површине око 12 ha које се напаја подземним 

водама Блаташнице, а које је већим делом зарасло у шевар и трску. Године 2001. 

покренут је пројекат вишенаменског коришћења Блачког језера. Овим пројектом је 

намена језера промењена, намера је да се изгради велики туристички комплекс, те 

језеро добија и спортско-рекреативни и туристички карактер. 
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Карта: Положај општине Блаце у Републици Србији 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/Општина_Блаце 

 

Општина Блаце се граничи са територијама општине Куршумлија, Прокупље, 

Крушевац, Брус и припада Нишкој међуопштинској регионалној заједници. Општина 

Блаце се налази на путу Прокупље-Крушевац, у близини улаза у Јанкову клисуру. 

Смештено у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и југозападним 

обронцима Јастрепца. Нема повољан географски положај, јер се налази ван домета 

главних саобраћајница, а ни популационо ни просторно његова гравитациона зона 

није велика. У саобраћајном погледу оно је било доста изоловано од осталих региона 

због неразвијене путне мреже. Нешто запаженију улогу добија асфалтирањем пута 

Крушевац-Прокупље, чиме је интезивиран саобраћај и промет путника. 

 

https://sr.wikipedia.org/sr/Општина_Блаце
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2. Физичко-географска обележја  

 

2.1. Геолошка обележја 

 

Геолошка грађа општине Блаце је доста једноставна и у њој учествују: 

комплекс шкриљаца високог степена кристалинитета, горњокретацејски-

сенонски кречњаци, доломити, лапорци и миоценски седименти. (Бјелица П, 

1985) 

Комплекс шкриљаца изграђује терене северног и западног дела територије 

општине (Велики Јастребац, Лепенац). Њега чине гнајс и микашист, најчешће 

здружени са бројним међусобним прелазима и великом подложношћу 

распадања. (Бјелица П, 1985) 

 Горњокретацејски карбонатни седименти просторно су знатно мање 

заступљени. У састав овог стенског комплекса улазе кречњаци, доломити и 

лапорци, који изграђују терене западног и југозападног дела општине.  

(Бјелица П, 1985) 

 Готово сав остали део територије општине чине миоценски језерски 

седименти, у чијем саставу срећемо: песковите глине, конгломерате, пешчаре, 

пескове, глине и слојеве угља. Због овакве геолошке структуре, инжињерско-

геолошке одлике терена су јако променљиве и често неповољне, услед бројних 

клизишта, мале носивости и нестабилности терена. 

 

 

2.2.Геоморфолошка обележја 

 

До формирања данашњих облика у рељефу Блачке околине долази за време 

тектонских покрета у време набирања младих планина, током рада 

унутрашњих сила раседањем, набирањем и навлачењем стена. Набирање и 

издизање је извршено у млађем палеозоику, приближно пре 300 – 350 милиона 

година.  (Бјелица П, 1985) 

 Геолошки састав земљишта ове околине представљен је највише 

палеозојски стенама. После тога је ово земљиште било изложено утицајима 

спољашњих сила (кишнице, река) и стално се снижавало. Тако је сведено на 
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област са широким долинама и ниским развођима. Пре око 70 милиона година, 

Родопска маса је пресечена пукотинама, дуж којих су се неки делови спустили 

и преобратили у котлину (Блачка котлина), а други се издигли и постали 

издвојене громаде (раседне планине Велики и Мали Јастребац, Копаоник и 

др.) 

 Рељеф општине Блаце карактеришу брежуљкасто-брдовити и ниско 

планински терени. Поред тектонских покрета који су утицали на формирање 

основних црта рељефа, најважнији агенс је свакако била речна ерозија. Њеним 

радом створено је неколико изразитих површи од 410-430, 500-540, 620-640 и 

690-725 m. Њихова практична вредност долази до изражаја посебно при 

просторној организацији биљне производње. Ерозија тла и процес клижења 

земљишта овде местимично имају  повољне услове за развој, што је изражено 

у неколико јаче еродираних подручја.  (Бјелица П, 1985) 

 Јанкова клисура Блаташнице, као типичан пример пиратеријске 

прибојнице, од значаја је за саобраћајно повезивање сливова Топлице и 

Расине. Наиме, њеним регресивним усецањем, створен је природни пролаз 

кроз развође између сливова поменутих река. 

 

 

2.3. Климатска облежја 

 

Топлички крај је удаљен од Јадранског мора око 200 km у правој линији, и 

стога поднебље општине Блаце има умерено-континенталну климу. Пошто се 

налази на јужним падинама Јастребца, заклоњено је од северних ветрова и има 

повољне услове инслолације. Годишњи ток температуре ваздуха у Блацу је 

правилан, с тим што је јануар једини месец са негативним температурама (од 

0 до -6 С С0 ). Од тада средње месечне температуре расту до јула, (20,8 С0), а 

затим постепено опадају. Средња годишња температура исноси 10,1 С0. 

Термички режим одликује се приличном свежином, ако се пореди са 

Куршумлијом или Прокупљем, иако су висинске разлике између сва три места 

врло мале. (Климатска станица у Блацу, РС Крушевац). Сходно томе, нешто 
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су неповољнији и агроклиматски услови, пре свега топлотне суме (око 3.200 

С0) и дужина вегетационог периода (од 22 до 240 дана). 

 Из године у годину висина падавина се мења. Дешава се да падавина нема 

онда када су неопходне за усеве (средином и крајем пролећа). Максимална 

количина падавина јавља се у највишем планинском подручју (700-800mm). 

Највећу количину падавина имају пролећни месеци (април, мај и јун), а затим 

новембар, док се најмања висина падавина јавља у зимском делу године и 

крајем лета. (Климатска станица у Блацу, РС Крушевац). У вишим брдовитим 

деловима први снег се јавља почетком новембра. Последњи снег обично пада 

крајем марта и почетком априла. Највећа облачност је у зимским месецима и 

постепено опада преко лета (од 20 до 4 облачна дана). 

Најкишовитије годишње доба у смислу количине падавина на овом 

локалитету је јесен са просечном висином од 177 mm, док је најсушније 

годишње доба у августу и септембру 37 mm просечно. Први мразеви се јављају 

крајем октобра и почетком новембра. Учесталост слане је у Блацу просечно 

годишње 25,2 дана, односно 6,9% од годишње висине падавина. Град се јавља 

у летњим месецима, највише у јулу. 

 Ветрови су  најчешћи из северозападног и северног правца, долазе са 

Јастребца и од Јанкове клисуре. Они су чешћи у зимској него у летњој 

половини године.  

У целини гледајући, на основу климатске станице у Блацу и његовој 

околини, клима је у вишим планинским пределима планинска, идући ка 

мањим надморским висинама она постепено прелази у суб-планинску и 

умерено-континетналну. Лета су умерено топла, а максималне температуре се 

јављају у јулу и августу. Најхладнији месеци су јануар и фебруар. (РС 

Крушевац) 

Први хладни дани почињу крајем октобра, док се последњи мразеви могу 

јавити крајем марта и почетком априла. На усеве и воће негативно утичу 

мразеви са нижим температурама од -4 С0. Темтературна дневна колебања су 

изразитија у вишим него у нижим деловима. Осим тога, на вишим 

територијама постоје повољни услови за развој травне вегетације, која 

омогућава развој сточарства, као и сви услови за развој шума. На нижим 

теренима постоје услови који омогућавају гајење разних врста биљних 
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култура. Релативно мале висинске разлике омогућују знатну хомогеност 

поднебља општине Блаце. 

 

2.4. Хидрографска обележја 

 

Рељеф и клима су имали највише утицаја на развој хидрографије. На 

територији Блачке котлине нема других и водом богатих водених токова. 

Основно обележје хидрографској мрежи дају релативно бројне, али кратке и 

водом сиромашне реке и потоци. За време лета многи водотоци и извори 

пресуше, тако да се стварна густина речне мреже тешко може прецизно 

одредити. Високи водостаји су углавном од фебруара до априла, а ниски од 

јула до септембра. До високих водостаја крајем зиме и почетком пролећа 

долази услед отопљења снега и појаве чешћих киша. То условљава да све реке 

и потоци набујају, плаве околне терене и јачају крашку ерозију. Због тога је 

потребна регулација ових водених токова: подизањем брана и израдом канала. 

(Дукић Д, 1952) 

На територији општине Блаце подземне воде се јављају у виду нормалних 

и фреатских издана. У неким седиментима она лежи на дубини од 4 до 8 m и 

има знатну издашност. Мало веће богатство вода срећемо у алувијалним 

равнима река, где она обично лежи на дубини од 2 до 4 m. Најдуже и 

најважније реке су: Блаташница, Драгушка река, Барбатовачка река и др. 

Блаташница је најинтересантније река. Има површину слива од 108 km2 и 

дужину од 24,9 km. Реке чији су сливови богати водом ''померају'' своја 

развођа према сливовима, која су водом сиромашнија и леже на већим 

висинама.Тако је Блаташница померајући своје развође пробила Јанкову 

клисуру, продрла у слив Расине, пресекла изворишни део Сувог Дола и 

привукла га у свој слив. Тако је Суви До постао краћи и водом сиромашнији, 

а Блаташница дужа и водом богатија-рекао је Д. Дукић 1.  Блаташница постаје 

од леве и десне реке који извиру испод Црне Чуке (871m) на Великом 

Јастрепцу. 

 

 

                                                           
1 Д. Дукић, ''Наше реке'', ''Нолит'', Београд, 1952. год. , стр. 171  
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Геолошку подлогу чине кристаласти шкриљци, гнајс и микашист. Стране 

су стрме. Земљиште је дубоко и обрасло ливадским травама, а делимично 

закоровљено купином и папратима, док се од грмља јављају зова и леска. У 

непосредној близини су шуме од скоро чисте буковине састојине. Од Пашиног 

камена до Блаца, Блаташница тече према истоку и југоистоку, док је у Блацу 

нагло скреће у правцу запада и северозапада. Западно од села Џепнице, 

Блаташница улази у Јанкову клисуру. На излазу из Јанкове клисуре код села 

Равни, Блаташница се улива у Расину, десну притоку Западне Мораве. (Дукић 

Д, 1952).  Друга река по дужини је Барбатовачка и пролази кроз село 

Барбатовац. 

Недалеко од села Попове (500 m) подигнута је брана и лепо вештачко 

језеро. 

 

Поповачко језеро је у југозападном делу Великог Јастебца, у изворишту 

реке Блаташнице, непосредно пред саставом десне и леве реке, око 3 km 

северно од села Попове и 6 km од Блаца. Дугачко је 102 m, широко до 92 m, 

захвата нешто мање од 1 ha површине, на око 505 m надморске висине, (Дукић 

Д,1952) 

 

Језеро Придворица је 4km северно од села Придворица и 10 km 

североисточно од Блаца у јужном подножју Великог Јастребца на 505 m 

надморске висине. При максималном нивоу воде на висини 543 m акумулира 

832.000 m3 воде. Дуго је 658 m, широко 125 m, са површином око 6,5 ha. 

Саграђено је 1982. године у циљу водоснабдевања Блаца, порибљено је и може 

се користити за риболов и рекреацију. (Дукић Д, 1952) 
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Слика 1: Придворичко језеро 

Извор: https://www.google.rs/search?q=pridvoricko+jezero  

 

          Блачко језеро је мртваја, односно меандар или напуштено корито реке 

Блаташнице, на јужној периферији Блаца, на 385 m надморске висине. Оно је старијег 

постанка, обрасло барским биљем (трска, шевар), па је мало слободних водених 

површина, тзв ''ока'', пречника 3-5 m. Дугачко је 800 m, широко 200 m, а површина је око 

12 ha. Претежно се храни подземним изворима који доносе и минералне материјале. 

Повремено добија воду од Блаташнице и падавина. Вода је тамо мрке боје, услед велике 

количине растворених органских материја. На површини воде се чамцем не може 

пловити. Ово је типичан пример мочваре у изумирању услед зарастања вегетацијом. 

Блачка околина обилује изворима (слабим, али сталним). По брдима су расути 

многобројни извори: једни су хладни, чак радиоактивни, други су топли и минерални, 

лековити, издашни и сконцентрисани углавном у подножју Копаоника и у Блачким 

селима. Од посебне важности је да су површинске воде у већем делу општине Блаце увек 

толико чисте да се свуда могу користити за пиће, па представљају потенцијал за будуће 

водоснабдевање топличких градова. 

https://www.google.rs/search?q=pridvoricko+jezero
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2.5.Биљни и животињски свет 

 

Геолошки састав земљишта, рељеф и клима са повољном количином влаге, 

условили су појаву разноврсног биљног покривача. Јастребац је познат као једна 

од најшумовитијих планина Србије. Главне аутохтоне врсте су буква и храст. 

Поред ових главних врста, јављају се појединачно или у мањим групама још јавор, 

црни грабић, који са деградираном буквом сачињава шикаре, граб, а само 

местимично бреза, брест и ива.  

Буква, као главна врста дрвећа учествује по површини са 63% и јавља се на 

свим експозицијама, а обично на северним, западним и источним где заузима 

хладније и влажније положаје. На већој површини подмлађује се природним 

путем, а само на мањем делу биће потребна вештачка интервенција у циљу обнове 

букових састојина. (Елаборат шумске секције у Блацу, Блаце 1966) На другом 

месту по степену заступљености, по површини од 14% јавља се храст.  

Храст са цером формира младе мешовите састојине. Од вештачки унетих 

врста највеће површине заузима багрем са јасеном (8%), а затим долази бор (4%).  

Јасен и багрем су уношени непосредно после другог светског рата. у време 

када се више водило рачуна о ефекту пошумљених површина а мање да ли врсте 

дрвећа одговарају конкретним станишним приликама. Зато су веће површине под 

јасеном предвиђене са самену одговарајућим врстама.  

Црни бор се налази на стаништима која му одговарају и има услова за даље 

проширење. (Елаборат шумске секције у Блацу, Блаце 1966) 

Састојине букве се налазе у вишим деловима, а само низ речне долине и 

долине потока силазе ниже на хладнијим и влажнијим експозицијама. 

Учешће храста у високим састојинама је незнатно, јер се храстове састојине 

налазе у нижим деловима где заузимају топлије положаје. 

Састојине багрема налазе се на вишим надморским висинама (600-800 m) и 

веома су изложене ударима ветрова. Изглед садашњих багремових састојина 

и на појединим местима доводи у питање стабилност земљишта које овако 

није довољно заштићено и јаче кише би могле довести до израженијег 

спирања. Састојине јасена су на вишим положајима и налазе се у лошем стању. 

Састојине бора се налазе у свом оптимуму. 
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Шумско-културни радови на Јастребцу нису извођени у предратном 

периоду. После ослобођења, првобитно су пошумљаване чистине и голети 

садницама багрема и јасена а непосредно после тога сетвом храстовог жира и 

уношењем четинара. Успех извршених радова код четинара креће се од 70-

95%, док се ранија садња јасена и сетва жира сматрала неуспелим, са 

изузетком на мањим површинама. (Елаборат шумске секције у Блацу, Блаце 

1966) 

Ради спречавања ширења штетних инсеката и биљних болести, штетног 

дејства ветра, снега и других елементарних непогода, у шуми се предузимају 

одговарајуће заштитне мере у циљу прехране и директне заштите и то на 

начин предвиђен Законом о шумама, као и посебним правилницима и 

упутствима (Елаборат шумске секције у Блацу, Блаце 1966) 

 На мањим надморским висинама шумски покривач је заменилал културна 

вегетација. Тако се данас њиве налазе у алувијалним равнима блажим 

долинским странама и терасама. Ово је углавном реон где се смењују кукуруз 

и пшеница, понекад до знатних надморских висина (600-700 m). Од осталих 

житарица јављају се јечам и овас. Инустријско и крмно биље се мало гаји, док 

се поврће најчешће налази у речним долинама. Нижи планински делови имају 

веома повољне климатске и пеолошке услове за гајење воћа и винове лозе.  

 До висине од 500 метара често се налази разноврсно лековито биље, као 

што је камилица, коприва, слез, зова, купина, јагода, љута нана, мајчина 

душица, жалфија и друго.  

  

Упоредо са биљним светом, овде егзистује  животињски вет који је такође 

богат. У насељеним местима се гаје домаће животиње, нарочито говеда, 

свиње, овце и живина. С' обзиром на то да је Јастребац богат цветним 

пашњацима, развијено је пчеларство. 

 Обично на висинама изнад 500 метара живи велики број дивљих животиња. 

Ту живе: зечеви, срне, јазавци, јелени, веверице, лисице, јежеви, корњаче, 

вукови и друге животиње. У рекама има риба, највише кленова, шарана, 

сомова, мрена и пастрмки. 

Овде живи око 500 врста птица. Најмаркантније птице су орао и јастреб. 

Захваљујући напорима којечине ловачка друштва, све је већи број фазана. 
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У прошлости је биљни и животињски свет био другачији. У Блачком језеру 

су пронађени фосили мастодонта, претка данашњег слона, а у Пребрези су 

пронађени фосили животиња миоцене старости. До пре сто година на 

Јастребцу су живели медведи дивље свиње, тетреби и друге животиње. 

 

2.6.Педолошка обележја 

 

У педолошком покривачу општине нјпродуктивније земљиште је 

смоница. Распрострењена је на ниским површинама и речним терасама у 

југоисточном делу општине и са висином постепено прелази у гајњаче. 

Одликује се лошим механичким особинама због знатног присуства 

глиновитих седимената, али је јако богата хумусом (чак 6%). Користи се 

првенствено у ратарској производњи. (Бјелица П, 1985) 

Постепеном деградацијом (огајњачавање) смонице прелазе у 

гајњаче, које се пењу и до 600 m висине, па и випе. Проценат хумуса у 

гајњачама креће се од 2/3 % те су оне нарочито погодне за гајење винове 

лозе и воћарских култура. (Бјелица П, 1985) 

На већим надморским висинама гајњаче прелазе у смеђа подзоласта 

земљишта и руге врсте шумских земљишта на силикатној основи. (Бјелица 

П, 1985) 

Захваљујући знатној заступљености плодних земљишта, 

пољопривредна земљишта у општини захватају више од 50% њене 

територије. При том су највише заступљене оранице и баште, затим 

воћњаци, ливаде, пашњаци  и виногради. 
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                              3.Друштвено-географска обележја 

 

3.1.Историјски развој Блаца и околине 

 

Топлица је била гранична област према Турцима, па су везе између 

престонице кнеза Лазара (Крушевца) и топличке властеле одржаване путем 

кроз Јанкову клисуру и преко Блаца. 

Села у околини Блаца су такође била развијена у то време. У повељи 

кнегиње Милице помињу се: Јошаница, Сварче, Претрешња. У селу Попови 

постоји средњевековно Српско гробље и средњевековна црква коју народ 

назива Латинска црква. 

У Косовском боју становништво овог краја имало је знатног учешћа. 

Полазећи на Косово, кнез Лазар је провео војску кроз Јанкову клисуру и преко 

Блаца. Када су освојили овај крај, Турци су одвели много робља. Оно народа 

што је остало није трпело турску тиранију па су дизане буне. Због тога су 

Турци прогањали и истребљавали становништво. (Аврамовић Г.Д, 1990) 

 Када је Аустрија заратила са Турцима за време Бечког рата од 1683. 

до 1699. године, народ овог краја устао је против Турака. Да би се после пораза 

спасли, страхујући од турске освете, иселили су се на север преко Саве и 

Дунава. Читав крај је опустео и Турци су населили Шиптаре и Черкезе. 

(Аврамовић Г.Д, 1990) 

У Блацу је било четрнаест арнаутских кућа. Центар обог краја је била 

Међухана. После ослобођења од Турака 1878. године села блачког краја била 

су полу празна. Из њих су се иселили Турци, Арнаути, Черкези. У Блаце и 

околна села су се населили Срби са Копаоника, Ибра, Рашке, Расине и Жупе. 

Према подацима из пописа од фебруара 1878. године највећа села су била 

Сибница и Горња Драгуша са по 75 кућа, затим Горња Јошаница, Придворица, 
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Претрешња, Блаце. Према броју кућа, Блаце је тада било средње вечичине у 

овом крају. 

Погодна локација Блаца, изградња пута кроз Јанкову клисуру и 

досељавање из других крајева, утицаће да се Блаце најбрже развија.  

Тако ће Блаце 1884. године имати 106 кућа. У то време у њему се отварају 

прве механе и занатске и трговачке радње. Свог првог посланика за народну 

скупштину, Мијата Ивљанина, Блаце ће дати 1886. године. Тако ће Блаце у 

двадесетом веку ући као једно од највећих насеља у овом крају. (Аврамовић 

Г.Д, 1990) 

У Балканским ратовима 1912/1923. године као и у Првом светском рату 

1914/1918. године народ овог краја се храбро борио. Када је избио Топлички 

устанак 1917. гоине устало је све што може пушку држати. Устаници су 

19.фебруара 1917.године напали аустријски гарнизон у Блацу. Под командом 

легендарног вође устаника, војводе Косте Војиновића, у силном јуришу су 

одбацили Аустријанце и Блаце је ослобођено. Ослобођењем Блаца цела 

Топлица је ослобођена од окупатора. (Аврамовић Г.Д, 1990) 

У ослободилачком рату 1941/1945. године народ из Блаца и околних села 

повео је масовну борбу против окупатора. Блаце је ослобођено 28.августа 

1944. године. У послератном периоду Блаце је било на ''маргини'' свих 

догађаја. 

Током шездесетих година XX века у блачкој општини напредује привреда 

и отварају се многа привредна предузећа. (Аврамовић Г.Д, 1990) 

Од деведесетих година  XX века Блаце се нагло развија тако да је то данас 

лепа варошица. повољни услови за развој пољопривреде, нарочито воћарства 

и дивне природне лепоте Блаца и околине пружају велике могућности за развој 

овог краја, па општина Блаце постаје природни лидер у развоју овог дела 

Републике Србије. 
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3.2.Становништво 

 

Бурни историјски развој ове општине оставио је значајног трага и на 

формирање свих демографских структура. Посебно се то одразило на бројно 

кретање становништва, које се мењало током целе друге половине ХХ века. 

Анализирајући демографске компоненте развоја, посебну пажњу на 

територији ове општине, морамо посветити и пореклу становништва. Разлог 

за то је чињеница да је простор ове општине током историје често био 

транзитна област за кретање многих метанастазичких струја. 

 

3.2.1.Порекло становништва 

 

Са сигурношћу се може тврдити да су први становници ових крајева били 

Дардани. То је Илирско племе које је насељавало сливове Вардара, Белог Дрима, затим 

Косово Поље и околину Ниша. Константин Јиричек наводи да се они ''помињу тек 

284.године пре Христа као храбри непријатељи Македонаца, а доцније Римљана''2. 

Дардани су били познати као добри ратници и сточари. У 4 и 3 веку пре наше ере на 

Балканском полуострву продрли су Келти и освојили његове северне пределе. Келтско 

племе Скордисци на овом простору нису оставили значајније трагове. (Маринковић С, 

1968) 

 После пада ових крајева под власт Римљана, процес романизације 

староседелачког становништва одвијао се доста споро. Он је прекинут насељавањем 

Срба који су због бројности углавном асимиловали староседелачко становништво. Срби 

су приликом досељавања водили жестоке борбе против староседелачког становништва 

које јепотискивано према југу Балканског полуострва и у више планинске пределе. 

 Процес србизације староседелачког становништва био је већ обављен када је 

Топлица пала под Турску власт и XVI веку. Године 1690. и 1737. године су извршена 

масовна исељења српског становништва. По исељењу српског становништва турске 

власти су довеле Арнауте (Шиптари, Албанци) да населе ове крајеве. Поред насељавања 

Шиптара, 1777. године досељени су Анадолци, а нешто касније Черкези. Поред Турака, 

                                                           
2 Јиричек Константин, ''Историја Срба'', ''Нолит''. Београд, 1978. год. , стр. 11 
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Арнаута, Анадолаца и Черкеза у овим крајевима су живели и Дубровчани, Грци, Цинцари 

и повремено Јевреји. По ослобођењу од Турака 1878. године њу поново насељавају 

православно српско становништво. (Маринковић С, 1968) 

 У насељавању Блаца, најснажнија је миграциона струја од Копаоника: 34 рода са 

195 кућа. Одмах иза ове, уствари огранак исте-долази ибарска струја-од ибарских села, 

највише околине Рашке: 12 родова са 40 кућа. Трећа знатно слабија од прве је жупско-

расинска струја, из Жупе (Александровац): 20 родова са 59 кућа. Док су прве две 

миграционе струје, Копаоничка и Ибарска, доводиле углавном планинско сточарско 

становништво, дотле је ова трећа, жупско-расинска струја довела у Блаце у већини 

котлинско-земљорадничко, па и занатлијско и ситнотрговачко становништво.  

3.2.2.Структура становништва Блаца и околине 

 

Због честих ратова, веће миграционе мобилности мушкараца, заостајања 

пољопривреде, осиромашења села и структуре привредних делатности у граду Блацу и 

околини женско становништво добијало је бројчану превагу над мушким. Према 

статистичким показатељима становништво Блаца и околине припада регресивном типу 

демографског развоја јер су стопе наталитета веома ниске, стопе морталитета у порасту 

и дошло је до биолошке депопулације. Имајући у виду друштвено-економске и 

политичке прилике у Србији и однос државних органа власти према пољопривреди и 

селу, старосна структура становништва Блаца и околине биће све неповољнија, а посебно 

код сеоског становништва. У Блацу је сада 4.000 избеглица и расељених лица. 

 

 

Економска структура становништва 

 

Број лица која су стицала доходак у пољопривреди смањио се за 58%, а повећао 

се у секундарним и терцијалним делатностима. Број лица у примарном сектору 

делатности смањио се и због миграција село-град и процеса биолошке депопулације која 

је обухватила огромну већину сеоских насеља Блаца.  
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Полна структура становништва 

 

 Показује да је од 1921. године до данас постојало преовлађујуће женско 

становништво. Ова структура зависи од полне структуре живорођене деце, миграције, 

ратова и других фактора. 

 

Национална структура становништва 

 

Показује да према попису из 2011.године, на територији општине живе Срби 

(98,27%), Роми (0,73%), Црногорци (0,09%), Муслимани (0,07%), Македонци (0,05%), 

Хрвати (0,03%), Мађари (0,03%), Руси (0,02%), Југословени (0,06%), Бугари (0,01%), 

Украјинци (0,01%), остали (0,06%), Регионално опредељени (0,02%), неизјашњени 

(0,31%) и непознати (0,25%). (sr.wikipedia.org/sr/Општина_Блаце) 

 

Верска структура  

 

Према попису из 2011.године на територији општине Блаце православље је  

најраспрострањеније са 97,58%. Као атеисти изјаснили су се 0,10% становника, 

Католици 0,06, Муслимани такође 0,06%, Протестанти 0,02%, Агностици 0,01%, остали 

0,03%, неизјашњени 0,45% и непознати 0,78%. (sr.wikipedia.org/sr/Општина_Блаце)  

 

Структура становништва по активности 
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 Ова структура је све неповољнија јер постоји опадање броја активних лица и 

повећање броја издржаваних лица. У општини Блаце највеће учешће имају жене међу 

активним лицима.  

У насељу Блаце живи 4193 пунолетна становника, а просечна старост становништва 

износи 36,9 година (36,1 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 1675 

домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26. (sr.wikipedia.org/sr/Блаце) 

 

 

 

3.2.3.Број становника и насељеност 

 

 

Од 1961-1981. године укупан број становника је смањен за 4761, са нешто 

успоренијим механичким одливом у другој деценији овог периода. Међутим, и поред 

благог успоравања, интензитет трајног одсељавања задржан је и у периоду после 1971. 

године и то са високом стопом миграције. То се морало одразити и на смањивање густине 

насељености са 63 на 57 становника по km2 у 1981. години, а продуковало је неповољне 

последице виталних карактеристика и структуре становништва. Одсељавало се углавном 

млађе пољопривредно становништво. То потврђује податак да је само од 1971. године 

број пољопривредног становништва смањен са 6183, што показује да је процес миграције 

у правцу трајног исељавања био преовлађујући, односно више него двоструко бржи него 

што је тај процес био карактеристика унутрашње миграције од села према граду. Из тога 

се може извући закључак да су углавном проблеми недовољне развијености били 

основни узрок оваквих кретања, утолико пре што се територија општине у целини налази 

већим делом у жупском подручју Топлице. (Бјелица П, 1985) 

Према попису из 1991. године у насељу Блаце живело је 5228 становника, по 

попису из 2002. године живело је 5465 становника, а  према последњем попису из 2011. 

године број становника износи 5253 становника. 
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4.Привредa 
 

О развоју привреде о средњег века нема много података. У средњем веку 

пољопривреда је била најважнија делатност, док су друге делатности као што су: 

занатство, трговина и саобраћај остале неразвијене. У оквиру пољопривреде, сточарство 

је било много важније од земљорадње. Гајила су се говеда, коњи, овце и козе. Долазак 

турака није условио изразите промене осим што се у земљорадничкој производњи 

јављају промене, што се почињу гајити културе увезене из Америке: кромпир, кукуруз и 

дуван. Виноградарство и воћарство је било јако заступљено што доказују у народу 

прихваћени називи неких сорти (џанарика-шљива, шефтелија-кајсија). 

После ослобођења од турака, мења се привреда тако што долази до развоја већег 

броја делатности. Сточарство је и даље најважније, али почињу да се крче шуме, гаји се 

све више кукуруз, воће постаје све важнији предмет извоза. Постепено се развијају 

занатство и трговина. Многа села добијају прве продавнице у којима  се можекупити 

индустријска и друга роба. У периоду између два светска рата није дошло до бржег 

развоја привреде. Свако село је имало по неколико занатлија (ковача, колара, качара, 

грнчара итд.) Занатство се највише развија у селима. Трговина се споро развија. После 

другог светског рата се јављају прва индустријска предузећа, подижу се први моторни 

млинови, циглане, влачаре и стругаре, Извозе се: стока, дрво, воће, готови индустријски 

производи и др.  

У данашњим условима неоспорно је да је најзначајнија привредна грана-

пољопривреда. Привреда општине Блаце обухвата око 90% запослених (око 2.000) људи, 

од којих је сваки други запослен у индустрији. (www.blace.org/rs/index.php/privreda)  

Изграђени привредни објекти чине добру основу за даљи развој под условом да 

предузећа успешно преброде транзиционе процесе (преструктуирање и приватизацију). 

Учешће националног доходка је 30% и мање докје у пољопривреди више од 50%. У 

приватном сектору остварује се скоро 2/3 доходка. 

Упоредо са развитком привреде развијале су се и друштвене делатности. 

Примарни носиоци образовног система у Блацу су: Предшколска установа ''Наша 

радост'' Блаце, Основна школа ''Стојан Новаковић'' Блаце, Средња школа Блаце, Виша 

http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
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пословна школа Блаце и у центру града Блаца постоји Дом културе и Матична 

библиотека. 

4.1. Пољопривреда 

 

Пољопривредно становништво у општини Блаце учествује према попису из 

1991.године у укупном становништву са 39%. Оранице се све више ору тракторима, 

користе се сејалице, косачице,  комбајни и друга механичка средства, док се постепено 

повећава употреба вештачког ђубрива и хемијских средстава за уништење биљних и 

животињских штеточина. 

Најплодније земљиште налази се у речним долинама, има и планинских ораница 

које су углавном слабог квалитета, знатне површине су добијене ширењем ораница на 

рачун шума, ливада и пашњака. То све указује на изузетно велики значај пољопривреде 

у укупној привредној структури општине. (www.blace.org/rs/index.php/privreda) 

Пољопривредна производња у општини Блаце је организована на ситним 

сељачким газдинствима (од 3-4 ha), у структури је мешовита, сваштарска. Највеће 

површине ораница су засејане кукурузом, затим пшеницом, овсом, ражи и јечмом. Од 

крмног биља гаји се: детелина луцерка, грахорица, и сточна репа, а од индустријских 

биљака: дуван. Ратарска производња је доминантна у односу на остале пољопривредне 

гране овог подручја. Поврће и варива се гаје најчешће у речним долинама (паприка, 

кромпир, купус, парадајз, лук, пасуљ,грашак и друго) и имају већи значај у исхрани 

локалног становништва. У последњих 14година ратарска производња имала је изразито 

опадајући тренд. (www.blace.org/rs/index.php/privreda)   

Воћарство је добро развијено и има повољне услове да још више напредује. За 

унапређење ове делатности улагана су знатна материјална средства. Калемљење воћа и 

увођење нових сорти највишеобављају расадници, који су подигнути у блачкој околини. 

Данас се подижу воћњаци на којима се искључиво гаје нове сорте, као што су: јонатан, 

делишес, шарунка, будимка и др. Но у неким селима воћњаци су мањи него што су некад 

били, јер стари пропадају, а млади се слабо подижу. По развијеном воћарству позната су 

села: Горња Јошаница, Попова, Горње Сварче, Придворица, Качапор и друга. Највише 

има шљива, вишања, јабука, крушака, дуња и др. Има и нешто мањих површина под 

малином, купином и јагодом. Воће се гаји око кућа, у воћњацима и виноградима.  

http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
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Шљива је водећа воћна врста у Блацу, око 3500 ha и око 1380000 стабала, од сорти 

Stenly, у народу позната као ''Стенлеј'', је заступљена са 90%, а остатак чине ''Чачанска 

лепотица'',  ''Чачанска родна'', ''Моравка''. Шљива се гаји са 350-400 стабала по ha 

са приносом 50-100 kg по стаблу. (www.blace.org/rs/index.php/privreda) 

Вишња је на другом месту по броју стабала (415 000), облачинска сорта. 800-850 

стабала по ha и приносом од 8000-15000 kg по ha. 500 000 ha је под вишњом. 

У производњи јабуке и крушке доминирају старе сорте: код јабуке будимка, 

кожара, колачара, шуматовка; док код крушака: калуђерка, караман,водењак, бостанка 

итд. Треба напоменути да општина Блаце поседује огроман број старих сорти јабука, 

крушака, шљива и тршања и да би требало порадити на очувању тог генетског 

потенцијала; с обзиром да су многа стабла у изумирању. Прехрамбено-производни 

капацитети у овом крају су: ''Фрутто''- Блаце (погон за прераду воћа и поврћа), ''Прунум''- 

Гргуре (сушара воћа), Млин ''Ђукић'', ''Млин Тимотијевић'', Млекара ''Лазар'', хладњача 

''Фригофруит'', Земљорадничка задруга ''Топлица'' Блаце. У саставу земљорадничке 

задруге постоји модерна млекара капацитета 50 000 l млека са опремом за десетак 

финалних производа. Ракијски подрум капацитета 330 вагона са три модерна апарата за 

дестилацију. Апарати се загревају воденом паром из задружне котларнице (ради на 

чврсто гориво). Задруга поседује око 200 ha пољопривредног земљишта. Нажалост, ЗЗ 

''Топлица'' задњих година не ради (од 1996. је у стечају). 

Виноградарство је од мањег значаја. Виногради се углавном налазе на оближњим 

брдима села и више се гаје сорте стоног грожђа, од сорти винског грожђа. 

Сточарство је још увек важна пољопривредна делатност, јер даје месо и млечне 

производе који се много користе у исхрани. Међутим, квалитативно стање стоке је лоше. 

Највише су заступљене примитивне расе (на пример: говече ''буша'', свиња ''моравка'', 

брдски коњ). Стока се гаји примитивно и у зимском периоду се слабо храни или гладује. 

У неким селима испод Великог Јастебца очувало се катунско сточарење (Претрешња, 

Међухана, Придворица, Качапор). Почетком пролећа сточари истерују своја стада на 

пашњаке где имају своје колибе и ту остају до јесени, када се са стоком враћају у село на 

зимовање. (www.blace.org/rs/index.php/privreda) 

http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
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Од стоке се у овим крајевима највише гаје: свиње, говеда и овце. У укупном 

сточном фонду свиње учествују са 47%, а говеда и овце са по 25%. Коња има мало.  

Велики је број газдинстава без коња, јер се за обављање пољских радова најчешће 

користе говеда. Стозарска производња је данас у стагнацији, због неповољне старосне 

структуре становника и збогсве лошијих климатских прилика, односно неприлика, суша, 

мраз итд. За заштиту стоке је подигнуто две сточне амбуланте. 

Живинарство је развијено на читавом подручју. Највише се гаје кокоши, знатно 

мање гуске, патке, ћурке у др. 

Пчеларство - Пошто постоје повољни услови, пчеларство се развијало споредно 

занимање пољопривредника. Скоро у сваком селу постоји неколико пољопривредника 

који се баве пчеларством. (десет домаћинстава са просечно 40 кошница). У будућности 

пчеларство ће се све више развијати. (www.blace.org/rs/index.php/privreda) 

Шумарство - За развој шумарства постоје веома повољни услови, с обзиром на 

то да су највиши терени Јастребца покривени шумом. Највећа пространства захвата 

квалитетна букова састојина. Нерационалном сечом у прошлости створене су голети на 

којима су видни трагови спирања. У циљу спречавање ерозије тла ранијијх година су се 

организовале акције пошумљавања у којима су учествовали млади ученици основних и 

средњих школа. Редовна експлоатација шуме врши се за потребе дрвно-индустријских 

комбината у Крушевцу и Куршумлији. Да би се лакше изводила експлоатација урађене 

су шумарске комуникације: Попова-Блаце и др. У шумама у индивидуалном валсништву 

самостално газдује врло велики број њихових власника по традиционалним навикама и 

личном нахођењу и уз неефикасну контролу надлежних општинских органа. 

''У општини Блаце пољопривредна производња ће и даље имати осетан утицај на 

укупан друштвено-економски развој, карактеристично је то да се бројчано 

пољопривредно становништво интензивно смањује''3. 

  

За овај крај оријентисан ка пољопривреди, а пре свега воћарству, и амбицијама 

да     се добије еколошки знак здраве хране за производе воћарства, приоритет 

                                                           
3 Радмановић, Д., ''Економски институт'', Београд, 1991. год., стр. 72 

http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
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је едукација локалног пољопривредног становништва о начинима и методама 

коришћења пестицида у пољопривредној производњи.  

Имајући у виду да је локално пољопривредно становништво, углавном са ниским 

нивоом образовања, потребно је извршити општу едукацију на плану како образовања у 

правцу побољшања пољопривредне производње, тако и у циљу повећања 

информисаности локалног пољопривредног становништва о начинима употребе 

пестицида у пољопривредној производњи. 

 

 

4.2. Индустрија 

 

Са првим зачецима варошке привреде у занатству, још пре II светског рата, почела 

је у Блацу да се развија у својим првим зачецима и индустрија, Она служи за прераду 

сировина непосредне околине (дрвета, вуне, глине, жита), као и за снабдевање варошког 

и сеоског становништва. (www.blace.org/rs/index.php/privreda)  

Искоришћавање сировина области-шуме са Јастребца, вуне које пружа сточарска 

привреда планннске зоне дало је могућност за развитак шумске и текстилне индустрије. 

Ради снабдевања становништва варошице и околних села у Блацу је развијена и млинска 

индустрија. 

 

 

Занатство 

Занатство се развија у свим насељима, али је по услугама на ниском нивоу. 

Најчешћи занати су: берберски, кројачки, обућарски,зидарски, ковачки, столарски и 

други. У селима се многе занатлије, које су најчешће приучене  истовремено баве и 

пољопривредном производњом. 

Трговина 

Развој трговине на подручју општине Блаце у последње време карактерише 

неравномерност. Један од фактора је становништво. Трговина као делатност заузима 

значајно  место у структури привреде општине Блаце, али задњих година дошло је до 

http://www.blace.org/rs/index.php/privreda
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снажних миграционих кретања становништва. Највећи број трговинских радњи је у 

Блацу али их има и у селима. У радњама трговинских предузећа могу се набавити 

разноврсни индустријски производи. Људи из околних села често непосредно износе 

своје производе на пијаце у Нишу, Прокупљу, Куршумлији, Крушевцу и Блацу. 

Приватни секторје веома развијен. На подручју општине Блаце послују чак 51 

продајних објеката у индивидуалном власништву. У структури доминирају продавнице 

мешовите робе (48) и три специјализоване за текстил. Сеоско подручје је покривено 

мрежом од 27 продајних објеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Град Блаце 

Извор: http://www.blace.org.rs/ 

 

 

 

 

 



29 
 

 

                                                             

5. Насеља 

 

Дефинисање насеља је често доста тешко и компликовано, јер се насеља стално 

мењају и развијају. Дефиниција насеља која се најчешће употребљава у српској 

географској школи јесте она коју је дао Јован Цвијић и она гласи: “Насеља која 

обухватају територију под насељем и околни геопростор: под седиштем насеља 

подразумевамо место које насеље заузима са обрађеним и уопште привредно 

употребљеним земљиштем око њега. Седиште насеља увек има географско име“. ( 

Бачевић, Стаменковић. 1992). 

 Дефиниција насеља која се највише користи у свету је да је насељено место 

сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова производња и друге 

делатности, каоињиховдруштвени и лични живот.  

Општина Блаце се одликује дугим континуитетом насељености. Дуга насељеност 

оставила је за собом трагове на читавој територији општине. Археолошким 

истраживањима утврђено је више локалитета који се одликују насељеношћу која датира 

из периода праисторије. Модерну мрежу насеља општине чини једно градско и 35 

сеоских насеља. 

 

 Блаце (5253 становника), урбано средиште северног дела Топличке котлине, 

предеоне целине Јужног Поморавља, и центар истоимене општине на контакту дна 

котлине средње Топлице и зоне динарског Копаоника с једне стране и ниским терасама 

Јастребца с друге, које представљају остатак површи настале формирањем пиратеријског 

лакта Блаташнице, десне притоке Расине. Назив добија од речи ''блатце'' : мало блато или 

мало језеро. Урбаном композицијом повезује 11 ''крајева'' : Икиће (центар), Крстојевиће, 

Ђурковиће, Спасиће, Филиповиће, Брезиће, Сјеничане, Пештерце, Кнежевиће, 

Јовановиће и Стошовиће. Претечу данашњег града представљају два средњевековна 

насеља-Доње Блаце (1446.године) и Горње Блаце, које се помиње у повељи кнегиње 

Евгеније Лазаревић из 1395.године, када је као посед даровано манастиру 

Св.Панталејмону на Светој Гори. (Стаменковић С, 2001) 
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По прогону већине српског становништва (1809.год) насељено је исламским живљем 

(Турци, Арнаути, Черкези), а после 1878.године, поново је успостављена српска етничка 

хомогеност, која је присутна и данас. Становништво је српско. На темељима старог 

српског храма 1892.године подигнута је црква брвнара на чијем је месту 1935.године у 

византијском стилу изграђена нова црква Успење Пресвете Богородице. (Стаменковић 

С, 2001) 

Статус варошице добија 1926.године, средње Државну мешовиту грађевинску школу 

1929. године, а пошту 1927.године а улична расвета изведена је 1934.године. Првобитна 

решења водоснабдевања из 1929.гоине, током 1958.године добија и канализациону 

мрежу, замењене су коришћењем водне акумулације '' Придворица''. Посебан импулс 

свеукупном развоју представља изградња пута Јанкова клисура-Блаце-Косово 

(1938.године). Треба истаћи и низ важних привредних предузећа и установа : трикотажа 

''Блачанка'' (1959), конфекција ''Напредак'' (1961), гумарска индустрија ''Браћа 

Вуксановић'' (1961), хотел ''Језеро'' (1978), дом културе (1981.године). Пазарни дан је 

уторак, вашари се одржавају 3.јуна и 4.септембра. 

 

 

 

1. Алабана 10. Јошаница 19. Пребреза 28. Суви До 

2. Барбатовац 11. Качапор 20. Претежана 29. Трбуње 

3. Брежани 12. Кашевар 21. Претрешња 30. Чунгула 

4. Вишесело 13. Криваја 22. Придворица 31. Чучале 

5. Врбовац 14. Кутловац 23. Рашица 32. Џепница 

6. Гргуре 15. Лазаревац 24. Сварче 33. Шиљомана 

7. Драгуша 16. Међухана 25. Сибница  

8. Дрешница 17. Музаће 26. Стубал  

9. Ђуревац 18. Попова 27. Суваја  
Табела 1. Приказ насеља у општини Блаце 

 

Алабана, сточарско-ратарско и воћарско сеоско насеље збијеног типа, на падинама 

Кључа  са десне стране Алабанске реке, леве притоке Топлице, 6 km источно од Блаца. 

Име добија средином XVIII века по новодосељеном албанском и турском становништву, 

које се 1878. године повукло са турском војском. Дели се на 3 физиономске целине: 
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Горњу, Средњу и Доњу Алабану. Становништво је српско, и досељено из Македоније, 

Берана, Горње Жупе, Новог Пазара и др. (Стаменковић С,  2001) 

  

 Барбатовац, ратарско-воћарско сеоско насеље полузбијеног типа, у зони 

саставака Барбатовачке реке на падинама Морачевог пада и Бербатовачког брда, 9 

km јужно од Блаца. Обухвата 2 основна физиономска дела: Горњи и Доњи 

Барбатовац. Становништвоје српско, досељено крајем XIX века из насеља у долини 

Ибра, са Косова и др. Има православну цркву Св. цара Константина и царице Јелене; 

подигнута 1930.године; има осморазредну школу, пошту, здравствену амбуланту, 

спомен-бисту Радоша Јовановића-Сеље. 

 

 Брежани, ратарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, између 

Претрешњачке и Придворичке реке, на ниском развођу изнад Сувог поља и падинама 

Малог брега, крајњег јужног огранка Лаза, 8km североисточно од Блаца. Дели се на 

3 дела: Ловиће, Миладиновиће и Марковиће. Становништво је српско, досељено 

крајем XIX века и почетком XX века из околине Пећи и Ужица. 

 

 

Вишесело, сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, на долинским 

странама Сагоњевске реке, десне саставнице Бачке реке, леве притоке Топлице; у 

зони контакта Сагоњевске клисуре и побрђа Топлице, 15 km југозападно од Блаца. 

Подељено је на 5 физиономских делова: Шумарицце, Обрадовиће, Дрењак, Брежане 

и Старо село. Становништво је српско, досељено после 1878.године са Косова и 

Старог Влаха. Има четвороразредну основну школу и остатке цркве Св. Стевана.  

 

 Врбовац, воћарско и ратарско сеоско насеље разбијеног типа, на 

долинским странама Врбовачког потока, леве притоке Поповачке реке, изворишног 

крака Блаташнице и падинама Чукаре, Цветковића Брега, Марковића брда, Страног 

лаза и Расенечког камена, 3km северно од Блаца. Подељен је на 9 заселака. 

Становништво је српско, досељено крајем XIX века из околине Сјенице, Новог 
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Пазара и Александровачке Жупе.Има четвороразредну основну школу и 

новосаграђену цркву Св. Архангела Гаврила 2005.године. 

 

 Драгуша, ратарско и сточарско насеље збијеног типа у долини Драгушке 

реке, леве притоке Топлице, на падинама Шанчева и Гумништа, 7km западно од 

Блаца. Дели се на 5 ''сокака'' : Костадиновиће, Радуловиће, Дуњиће, Протиће и 

Ђукиће. Становништво је српско, досељено крајем XIX века са Жељина, из 

Македоније и насеља у долини Ибра. Има православну цркву Св.Пророка Илије, 

подигнуту 1893.године, осмогодишњу школу, пошту, здравствену станицу.  

 

 

 Јошаница, ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа, у олини Јошаничке 

пеке, леве притоке Топлице; на падинама Јошаничке косе и Шмиговца, 12km источно 

од Блаца. Обухвата 9 физиономских делова: Васића, Тадића, Гоџића, Јефтића, 

Филимоновића, Раденковића, Ћапића, Талбића. Крајем XVII века, насељена је 

Албанцима из Лаба, а крајем XIX века, поново је насељена српским становништвом; 

досељеним из околине Новог Пазара, Македоније и Ибарске долине. (Стаменковић 

С, 2001) 

 

 

 

 

 

  Гргуре, сточарско-ратарско сеоско насеље разбијеног типа, на билима око 

доњих токова Гргурске и Кутловачке реке, и падинама Чуке, 10 km јужно од Блаца. 

Постоје значајни трагови старина: рушевине мањег утврђења, остаци старе цркве Св. 

Јована, манастира Св. Преображења. Становништво је српско, досељено крајем XIX 

века са Косова, Копаоника и из Црне Горе. 
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 Сварче, сточарско-ратарско сеоско насеље збијеног типа, у средњем току 

Јошаничке реке, у подножју Прекопучког брда и Шмиговца, 11 km источно од Блаца. 

Дели се на четири физиономска дела : Село, Симоновиће, Злокућане и 

Милосављевиће. Становништво се српско, десељено крајем XIX века са Косова. 

Припада старим насељима, које се помињу у даровним повељама с краја XIV века. 

 

 

 Дрешница, воћарско и сточарско насеље разбијеног типа, у горњем току 

Кутловачке реке, на падинама Чуке, Музаћког и Дрешничког брда, 12 km југозападно 

од Блаца. обухвата 5 засеока: Каљају, Стајковце, Трошиће, Гавриловиће и Аџиће. 

Становништво је српско, досељено крајем XIX века са Копаоника, Бруса, 

Александровца, Бугарске, Црне Горе. У атару се налази лековит извор у народу 

познат под именом Будим бања. 

 

 

 Ђуревац, ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног типа, на неогенним 

површима са леве стране Блаташнице, и падинама Јовановића брда, Павловићке и 

Горње чуке, 3 km западно од Блаца. Дели се на 9 засеока: Бркиће, Судимце, 

Богићевиће, Ћурчиће, Коларевиће, Милинчиће, Каравезиће, Јовановиће и Павловиће. 

Становништво је српско, досељено крајем XIX века са Копаоника, Жупе, Санџака и 

др. Има четвороразредну основну школу. 

 

 Качапор, ратарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, у долини 

Качапорске Реке, на падинама Марковића брда и Јосине крчевине, 7 km 

североисточно од Блаца. Обухвата 4 физиономске целине: Село, Поточаре, Зечевиће 

и Вељковиће. Становништвоје српско, досељено крајем XIX века са Копаоника. 

(Стаменковић С, 2001)  
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 Кашевар, воћарско и сточарско сеоско насеље разбијеног типа, у долини 

Кашеварског потока, на падинама Равњака, Кашеварске греде, Ћукарице, Поповог 

гувништа, 4,5 km јужно од Блаца. Обухвата 7 физиономских целина: Горњи и Доњи 

Кашевар, Бургиће, Јањиће, Брежане, Гмијовиће и Марковиће. Становништво је 

српско, досељено крајем XIX века са Копаоника и Косова. Има православну цркву 

Св. Петке подигнуту 1926. године. 

 

  Криваја, ратарско и воћарско сеоско насеље збијеног типа, дуж 

итворишног дела Кривајског потока, на падинама Беле земље и Драгушког брда, 5 

km југоисточно од Блаца. Физиономски обједињује више делова: Ловиће, Лалиће, 

Марковиће и др. Убраја се у стара насеља. Становништво је српско, досељено из 

околине Сјенице, Новог Пазара, са Косова. 

 

 

 

 

 Кутловац, сточарско-ратарско сеоско насеље разбијеног типа, у долини 

Кутловачке реке, на падинама Чукарице, 11 km југозападно од Блаца. Обједињује 

два међусобно удаљена физиономска дела: Горњи и Доњи Кутловац. Становништво 

је српско, десељено са Копаоника и из околине Бруса.  

 

 Лазаревац, ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа, у долини Тишиног 

потока, на падинама Сланишта и Грчког поља, 10 km југоисточно од Блаца. Дели се 

на 3 дела: Алексиће, Михаиловиће и Живковиће. Раније проређено српско 

становништво обновљено је 1878. године, досељеницима са Косова, а касније са 

Копаоника, Пештерске Висоравни. Становништво је српско. Има четвороразредну 

основну школу. 

 



35 
 

 Међухана, ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног типа, на сутоку 

Бабатординог потока са Придворничком и Претрешњачком реком, 4,5 km источно 

од Блаца. Подељено је на 7 физиономских целина: Лапчевиће, Брђане, Ђокиће, 

Бељиће, Милојевиће, Парађане, Козиће. Старо српско становништво је насилно 

расељено, током прве деценије XIX века од стране османлијске власти и 

планинских насељавања Албанаца. Крајем XIX века и почетком XX века, овде се 

насељавају преци садашњег српског становништва, који су досељени са Копаоника, 

Македоније. Има четвороразредну основну школу, здравствену амбуланту.  

 

 

Музаће, сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, у изворишту 

Музаћке реке, на падинама Топа, Музаћког брда, Музаћког брега и Велике кавгалије, 

11km југозападно од Блаца. Обухвата 8 међусобно спојених делова: Церовци, 

Николиће, Танасковиће, Јаргиће, Трошиће, Ристиће, Кариће и Тошиће. 

Становништво је српско, досељено крајем XIX века из Куршумлије, Херцеговине 

(Требиње), Косова. Има четвороразредну основну школу. 

 

 

 Попова, сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, на ободу 

јастребачког хорста, у долини Поповачке реке, десног пиратеријског крака 

Блаташнице и њених левих притока, Ибровског и Туновског потока, 6 km северно од 

Блаца. Подељено је на 5 физиономских делова: Горњоселце, Брђане, Речане, 

Кавгалију и Судимце. Становништво је српско, досељено крајем XIX века из 

Македоније, насеља на планини Радан, на ободу Лесковачке котлине. Има 

четвороразредну основну школу, каменолом мермера и кречњака (Пашин камен), 

који се користи у грађевинарству и путоградњи. (Стаменковић С, 2001) 

 

 

  Пребреза, ратарско- сточарско сеоско насеље разбијеног типа, на 

долинским странама Пребрешке реке, и падинама Лазинке, Горелог рида, Кавгалије 
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и Кречане, 6 km северозападно од Блаца. Обухвата 2 основне физиономске целине: 

Доњу и Горњу Пребрезу. Становништво је српско, досељено крајем XIX века из 

Македоније, Херцеговине, Црне Горе. Има четвороразредну основну школу, 

здравствену амбуланту. 

 

 

 Претежана, ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа, на слабо 

израженим развођу Алабанске реке, и њене десне притоке Кривајског потока, 9 km 

југоисточно од Блаца. Дели се на 2 физиономске целине: Село, са две механе 

(Убавиће и Золиће) и заселак Малиниће. Становништво је српско, досељено крајем 

XIX века и касније, из околине Рашке и села са источне стране подгорине Копаоника. 

 

 

 

 Претрешња, сточарско-ратарско сеоско насеље полузбијеног типа, у долини 

Претрешњачке реке, на падинама Грујине муке, 8 km североисточно од Блаца. 

Обједињује 3 физиономска дела: Горњу и Доњу Претрешњу и Јелакчане. Првобитно 

српско становништво расељено је, у време планског насељавања Албанаца из 

Неродимља. Након ослобођења од Османлија, село је поново насељено Србима, 

прецима садашњег становништва, досељеног из околине Новог Пазара, и насеља у 

средњем току Ибра. Има четвороразредну основну школу и цркву Огњене Марије 

која је послењих година реконструисана, црквено двориште је преуређено и 

изграђена је нова капела. Храм свете великомученице Марије у селу Претрешњи 

подигнут је 1939. године, на темељима средњовековног храма. Највероватније је овај 

храм био метох манастира светог Пантелејмона на Светој Гори, јер је ово насеље било 

имовина поменутог манастира. На пронађеном печату из 1930. године, сазнајемо да 

је била посебна Црквена општина, а да је храм био посвећен Ваведењу Пресвете 

Богородице. Храм је обновљен у периоду од 2005. до 2009. године. 

 



37 
 

 Придворица, сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа на странама 

Лаза, Лазиног брда, Јосине крчевине, у средњем току Придворичке реке, 9 km 

североисточно од Блаца.  У долини Придворичке реке, налази се вештачко језеро 

Придворичко језеро, створено за потребе водоснабдевања Блаца и околних насеља. 

Обухвата 7 заселака: Марковиће, Савиће, Хаџиће, Ћириће, Кнежевиће и 

Младеновиће. Становништво је српско, досељено крајем XIX века са Косова. Има 

православну цркву Св. Јована, подигнуту 1902. године. 

 

 Рашица, ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног типа, у исзвориштима 

Трбуњске и Сибничке реке, на падинама Рављаче, Чукаре и Музаћког брда, 11 km 

западно од Блаца. Физиономски спаја 8 делова: Радивојевиће, Миладиновиће, 

Манастир, Милосављевиће, Николиће, Томиће, Трошиће и Јериће. Становништво је 

српско, досељено крајем XIX века са Косова, из Копаоничких села и из Ибарског 

Колашина. Има четвороразредну основну школу. 

 

 

  Сибница, сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, у долини 

Сибничке реке, на падинама Ћурпе, Џукелског брда, Крстовићке, Сибничке и 

Лазовићке косе, 7 km западно од Блаца. Име добија као оближња клисура, по 

Сибињанину Јанку, који је 1448. године са восјком прошао овим крајем. Дели се на 

3 основне физиономске целине: Малу Сибницу, Велику Сибницу и Средњу 

Сибницу. Крајем XVIII века и почетком XIX века бива насељена турским и 

албанским становништвом. По ослобођењу од Турака, поново је насељена српским 

становништвом; досељеним са Копаоника, из Александровачке жупе, старе Србије. 

Има четвороразредну основну школу, православну цркву Св. Пророка Јеремије, 

саграђену 1926. године.  

 

 Стубал, ратарско-сточарско сеоско насеље полузбијеног типа, на Стубалској 

висоравни, између Драгушког брда и Паљевине, 2 km јужно од Блаца. Дели се на 7 

физиономских делова: Горњу малу, Белу земљу, Сеничане, Ђоковиће, 

Велимировиће, Богићевиће, Каличане. Албанци су се насилно населили у XIX веку, 
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каа се Срби расељавају. Албанци су се потом повукли (1878. године), а последњих 

деценија XIX века, Срби се досељавају из околине Рашке, Новог Пазара, 

Херцеговине. Има четвороразредну основну школу. 

 

 

 Суваја, ратарско и сточарско сеоско насеље збијеног типа, с обе стране Великог 

потока, 4 km источно од Блаца. Обухвата 2 основне физиономске целине: Старо и 

Ново село. У XIX веку, ту живи мешовито етничко становништво, српско и 

лабанско. Након ослобођења од Турака (1878.године), албански живаљ се повукао. 

Садашње становништво је српско, досељено са Копаоника и из Македоније. 

 

 

  

 

 

 Суви До, ратарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, у долини 

Сеничког и Суводолског потока, на падинама Бандере, Голубовца, Мајдана, 

Брђанског виса, Грчког брда и Душановца, 10 km југоисточно од Блаца. Обухвата 5 

физиономских делова: Брђане, Сеничане, Бакиће, Смакиће, Гочманце. Средином 

XVIII века насељен је албанцима, који су се повукли са турском војском (1878. 

године). Садашње становниптво је српско, пореклом са Копаоника, из Црне Горе, 

околине Сјенице и Македоније. (Стаменковић С, 2001) 

 

 

Трбуње, ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног типа, у средњем и доњем току 

Трбуњске реке, на падинама Трбуњског брда, Сремићког брда и Горње чуке, 3,5 km 

југозападно од Блаца. Обухвата две физиономске целине: Горње и Доње Трбуње. 

Становништво је српско, досељено крајем XIX века из околине Бруса, Александровца 

и са Копаоника. Има четвороразредну основну школу. 
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 Чунгула, сточарско-ратарско сеоско насеље разбијеног типа у долини Чунгулске 

реке, на северним падинама Барбатовачког брда, Чулиша 7 km јужно од Блаца.Дели 

се на 3 физиономске целине: Горњу, Доњу и Средњу Чунгулу. Становништво је 

српско, досељено крајем XIX века из Ибарског Колашина, Александровачке Жупе и 

са Копаоника. Има православну цркву Св. Алексија, подигнута је 1922. године и има 

четвороразредну основну школу. 

 

 Чучале, ратарско и вочарско сеоско насеље разбијеног типа, на падинама Јаворца, 

Крстовачке  и Сибничке косе, са десне стране алувијалне равни Блаташнице, 8km 

северозападно од Блаца. Подељено на 3 засеока: Панићи, Ђошићи, Албанија 

(Новаковићи и Миленићи). Након протеривања српског становништва током XIX 

века, населили су се Албанци; који су се повукли 1878. године. Тада се насељавају 

преци садашњег српског становништва, пореклом са Копаоника, и из Старе Србије. 

Има православну цркву Благе Марије, која је изграђена на темељима старог храма 

1990.године. 
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ПРИЛОГ 

 

Прилог 1. Етимологија Блаца и неких села 
 

 Етимологија имена Блаца је очигледна ако се пође од значења српске речи блато. 

Реч блато има значење језера, баре, мочваре, шикаре, глиба, кала (као ''кал''). 

 

Попова 

 Село Попова је име добило по поповцима,имањима која су даривана свештеним 

лицима- поповима. Први помен имена налазимо у турским тефтерима из 1444.-1446. 

годие, као село Поповиште од 25 домова приходом од 1401 окче у тимарима Видлије 

Мухмуда и део села Поповчишта од 40 домова и приходом од 3052 окче у тимару 

Шахиџије Караџе. 

 

Међухана 

 Село Међухана је имало велики значај у средњем веку као место на путу који је 

водио у долину Мораве на Суповац и који је водио подно Јастребца. Етимологија имена 

селаМеђухана изводи се из значења српског предлога ''међу'' и турске речи ''хан'', као 

друмски угоститељски објекат функције истоветне као и савремени хотели. Попредању 

постојала су два хана и између њих настало је село Међухана. 

 

Јошаница 

 Тако за име села Јошаница има овакво објашњење: док су на овим просторима 

били турци, на територији Јошанице налазила се крчма где су свраћали уморни путници 

и трговци јер их је пут водио преко планине према граду Крушевцу. У тој крчми је вино 
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служила крчмарица Аница. Уморни путници би тражили још вина речима ''Још, 

Анице…'', те тако доби име село Јошаница. 

 

Алабана 

 Име села Алабана добијено је разлагањем речи (ала+бан); неки бан, бесан и суров, 

као ала, те тако би Алабана. А пре ће име моћи да се објасни арапско персијском речи 

''алабахтуна'', што у преводу значи – ''на срећу'' – ''идем вала, па алабахтуна'', што има 

забечежено из говора народа муслиманског из Босне.  

 

Шиљомана 

 Некада се у селу Шиљомана када је Феникс Каниц пролазио овуда поменуи је 

овако село Шиљоману: ''Ово село је познато по гајењу белих бивола, за време турака''4  

 

Придворица 

 Назив Придворица је настао тако што је то место било за време турака ''предворје'' 

(улаз), према једном предању у неки манастир, а према другом предању у неку другу 

зграду. Свеједно Придворица је ''Предворје''. 

 

Гргуре 

 Село Гргуре је име добило у XIV веку где се налазило утврђење са једном кулом 

где је живео слепи Гргур. Прво се звало Гргурин а касније Гргуре. Настало је на 

обронцима планине Копаоник са огромним рудним богатствима. 

 

 

Барбатовац 

                                                           
4 Феликс Каниц, ''Србија – земља и становништво'', II књига, Београд, 1890. год.  
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 Име села Барбатовац потиче од старог влашког имена Барбат (реч из XI века пре 

нове ере, Константинеску, 196. стр.). Да је у питању романски елемент говоре ајконими 

Барбат на острвима Рабу и Пагу. 

 

 

 

Врбовац 

  Име Врбовац (ајконим) је изведен од топонима Врбљак, Врбик (од 

фитонима врба), село се налази северно од Блаца, на јужним огранцима планине 

Јастребац. 

 

Драгуша 

 Данас постоје три Драгуше, Горња, Доња и Мала. Према именику места 

Југославије (Им.МЈ.) ово име насеља води порекло од личног имена Драгуш, које се 

спомиње у споменицима XIII и XIV века. 

 

Качапор 

 Топоним Качапоре забечежен је у селу Бач, на огранцима Проклетија: ''Качапоре'' 

већи предео западно од села (ливаде и шуме). У селу су живели Качапорци, који су били 

исламизовани срби. Данас постоји презиме у Тутину, као и у селу Орље код Тутина. 

Данашње презиме је изведено преко етника, житеља у месту Качапор.  

Први део ''Кач'' срећемо у топониму Качер, чије порекло Лома изводииз келтског корена 

''кук''-крив. ''Порој'' се помиње у старој српској држави. Скок сматра да је то у вези са 

албанксом речи ''perroi'' што значи поток, а које је блиско румунском ''parau'' што исто 

значи поток. Из речи ''Кач'' и речи ''поре'' (крив и поток), настала је сложеница. Криви 

поток, односно Качапор- данас качапорски поток (река) и село Качапор на њему. Да се 

ради о ''Кривом потоку'' говори, можда чињеница да качапурски поток (Крива река) после 

извора код колиба на Јастребцу тече право север-југ до испод села Качапора, а онда нагло 

скреће на исток и испод Придворице се спаја са придворичком реком и у њеном саставу 
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чини Међуханску реку. Данас село Качапор има 40 домова и кроз њега пролази 

Качапорска река. 

 

 

 

 

 

Криваја 

 Ово село га нема ни у једном извору пре досељавања копаоничана у Топлицу 

1878. гоине. Име потиче од придева ''крив'' и суфикса ''аја'''. Велики део новонастањених 

су пореклом из Криве реке на Копаонику, па зато неки кривајци кажу да им сад име села 

отуд потиче. Иначе извесно је да 1878. године атар Криваје није био настањен. Ту су биле 

само колибе албанских сточара, а цео простор око ње, све до косе према Стублу и Сувом 

Долу били су пашњаци, шикаре и шума. 

 

Претрешња 

 Село североисточно од Блаца, испод Јастерпца име је добило од сложеног 

префикса ''пре'' и фитонима ''трешња'', па заједно чини Претрешња. Исти тип сложенице 

Пребреза (префикс ''пре'' и фитоним ''бреза''). 

 

Суви До 

 Дол је топонамстички апелатив (заједнички појам) који се често употребљава за 

означавање водених токова, потока. Такав топоним значи сасушено речно корито-суви 

до,суводолски поток, суводолска река (како је данс бележе топографи на картама). Од 

овог хидронима преузео је своје име ајконим-данашње село Суви До. Исти корен- ''Суви'' 

има и село Суваја, село источно од Блаца. Кроз њу пролази јаруга, суви поток, који има 

воде само у време великих падавина, које своје вишкове шаљу преко сувајске јаруге у 

алабанску реку.  
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ПРИЛОГ 2. Привредни објекти Блаца и околине 

 

  Готово сви значајни индустријски капацитети се налазе у градском 

подручју општине.  

 ''ТИБ'' Блаце, текстилна индустрија је друштвено предузеће за производњу 

преива, тканина и конфекције. Основна делатност предузећа је производња памучних 

тканина: кепера, дамаста, пелена, газе, лепљивог платна, американа, сифона. Споредна 

делатност је производња јастука, кухињских крпа и ХТЗ опреме. Предузеће врши и  

услуге ткања и предења и до 2004. године 13 година радилоје за италијанско тржиште. 

Запослено је 170 радника. 

 Друштвено предузеће ''Браћа Вуксановић'' основано је давне 1961. године и од 

тада до данс ради веома успешно. ''Браћа Вуксановић''- предузеће за производњу гумених 

производа бави се производњом и прерадом гуме, термогуме и полидерма. 

Предузеће располаже миксерима за производњу гуме, ваљцима, двоваљцима, пресама за 

вулканизацију, машинама за бризгање термогуме и за подизање полидерма, Упошљава 

45 радника. 

 Сав отпад који настаје обрадом гуме одлаже се у кругу фабрике. И ранијих година, 

као и сада пракса је да се дозвољава грађанима да за сопствене потребе узимају отпадну 

гуму из фабрике. 

 Д.П.  ''Блачанка'' основано је 1959. године као плетачка задруга. Основна 

делатност предузећа је производња трикотажних одевних предмета различитог 

сировинског састава, за потребе мушке, женске и дечје одеће. Предузеће је регистровано 

за увоз, извоз, трговину и међународну шпедицију, а поседује и трговачке радње. 

 Предузеће је приватизовано 2003. године и запошљава 70 радника. Отпад из 

процеса производње се сакупља, продаје и иде даље у процес рециклаже. 

 Д.О.О. ''Ћуре'' је приватно предузећекоје је основано као занатска радња 1985. 

године, а од 1990. године послује као мешовито предузеће и бави се производњом 

гумено-техничке робе, затезних трака за камионе и путничка визилам као и затезних 

трала за транспорт кошница. Споредна делатност предутећа је трговина половним 

виљушкарцима и машинском опремом.  
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 Предузеће тренутно има 35 стално запослених радника. Комунални отпад извози 

Јавно комунално предузеће, а отпадна гума и метални отпад-шпон, продају се 

откупљивачима. 

 Д.О.О  ''Млин Тимотијевић'', Кашевар. Почело је са радом почетком 1994. 

године, као самостална радња за услужно млевење житарица. Након четири године, 

пререгистровано је у предузеће, под чијим називом послује и данас. Дневни капацитет 

млина износи 50t/24h. У млину се производи брашно и мекиње. У оквиру предузећа 

послује и пекара капацитета 12000 векни/10h. Број стално запослених радника је 35. 

На основу уговора са ЈКП, комунални отпад извози се два пута месечно на градску 

сметлану, као и отпад од квасца, картонских кутија, плева од житарица и сл. 

 О.Д. ''Миа'' Блаце, млинксо пекарска индустрија у свом саставу има мним и 

савремено опремљену пекару изграђену 1995, године, капацитета 15000 векни хлеба и 

1500 комада пецива. Сировину користи из сопственог млина, а производе пласира на 

подручју општина Блаце, Брус и Александровац. У припреми је и отварање новог 

објекта, са модернизованом опремом, за производњу нових врста производа (попут 

различитих врста кекса) за шире тржиште. 

Предузеће запошљава 37 радника. Сем комуналног отпада за чије одлагање се користе 

контејнети, дневно се произведе око 200 комада шкарт хлеба, али се и он продаје.  

 Д.О.О. ''Лазар'',  Блаце је прва приватна млекара, отворена 1998. године. 

Међутим почетак развоја овог предузећа везује се за 1994. годину, када се бавило 

трговином робе широке потрошње са упошљена 2 радника. 

Споредна делатност је трговина. Примарни производ је качкаваљ. Затим су ту: јогурт, 

ситан сир, крем сир, маслац, паприка у павлаци. Предузеће  тренутно прерађује 50 000l 

млека дневно. У процесу рада користи се најсавременија технологија. Број запошљених 

је 120 радника а преко 2 500 газдинстава производи млеко за потребе производње. 

Контрола производа врши се једном месечно на Нишком институту. Тражња за 

производима већа је од тренутне производње. 

2003. године, млекара је купила предузеће у стечају (Д.П.Напредак), и проширила своју 

производњу. 

 ТУТП ''Копаоник'',  Блаце је носилац туристичке активности у општини. У 

саставу предузећа послују: хотел са две звездице ''Језеро'' у Блацу, ресторан ''Таверна'' на 



46 
 

Копаонику, стара градска кафана у строгом центру Блаца. Хотел ''Језеро'' је 

шестоспратно здање, које располаже са 100 лежајева у једнокреветним, двокреветним 

собама и апартманима. Почетком 2003. године предузеће је приватизовано. Перспективе 

предузећа су развој ловног туризма, развој спортско-рекреативног туризма у виду 

пружања услуга спортским екипама, као и повећање капацитета објеката на Копаонику.  

 ''Раденко Поповић'' Д.О.О. Блаце, је приватно предузеће чија је основна 

делатност прерада воћа и поврћа, пре свега шљиве, вишње, малине и купине. Предузеће 

је регистровано 2003. године под именом ''Фриго фруит'', а под горе наведеним именом 

послује од фебруара 2005. године. Стално је запослено 47 радника. Капацитет хладњаче 

за чување воћа изноци 1500 тона. 

 Отпад који се сакупи од картонске амбалаже иде даље на рециклажу, а коштице 

од воћа уступају се грађанима за потребе грејања.  

  

 

''Жупљанка-Жупа'' Д.О.О. Блаце је приватно предузеће, основано јануара 1998. 

године, које има 22 запослених радника. Основна делатност овог предузећа је 

производња деривата нафте, моторних уља за све врсте мотора, а специјализована је за 

производе који се тичу дизел мотора. Бави се и трговином истим на мало и велико и 

превозом у друмском саобраћају сопственим возилима. У оквиру предузећа послује и 

једна бензинска станица. У процесу производње нема отпадних материја; комунални 

отпад од различите амбалаже, целофана и термофолија одлаже се у контејнера који се 

празне на градској сметлани.  

Приватно предузеће БоМид из Блаца основано је 1991. године. А као занатска 

радња постоји још од 1967. године. Од када се професионално бави тапетаријом и 

производњом, што и потврђује да је и основано међу првим у општини Блаце. 

Основна делатност предузећа је производња: 

-тапацирани намештај 

-каучи 

-француски лежај 
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-угаоне гарнитуре 

-столице 

-парење дрвета 

-машинска обрада до финала 

-трговина репро материјалом. 

  

Предузеће запошљава од 8-10 радника а даљи развој је увећана производња, 

обнова и доградња пословног простора са савременијим машинама. 

 Власник Божур Томић-Божа са опрезом каже да ће време показати своје, а на нама 

је да вредно радимо и усавршавамо производњу према потреби купца.  

 Приватно предузеће ''Харди експорт-импорт'', власника Срђана Ћурчића 

основано је 1990.године. Прва и основна делатност овог предузећа јесте производња 

предмета од гуме. 

 Производни програм чине обојнице за камионе, каишеви за полетирање робе и 

остали предмети од гуме. Сви производи из овог производног програма намењени су 

иностраном тржишту. У перспективи ''Харди експорт-импорта'' јесте и отварање 

трговинске делатности. 

 Почетком 1963.године у Блацу је основано Јавно Комунално предузеће 

''Блаце''. Основне делатности предузећа су производња и дистрибуција воде, одвођење 

отпадних вода, чишћење и одржавање јавних површина, изношење и депоновање смећа 

и отпадака, уређење и одржавање зелених површина и одржавање градског гробља. Осим 

тога, Јавно Комунално предузеће ''Блаце'' врши и услуге превоза у грађевинском смислу 

и ситније сервисне поправке из области водоснабевања. 

 Приоритетан задатак у наредном периоду јесте решавање проблема питке воде, 

решавање проблема прераде отпадних вода и комунално уређење града. Тренутно 

обезбеђују 50 литара воде у секунди, док брана из које се напаја вода износи 800 метара 

кубних површине. Поред 53-оје запослених, радника различитих квалификационих 

структура, поседује возни парк који тренутно броји пет камиона, пет радних машина, 
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трактор и неопходни алат. Међутим, у наредном периоду планира се допуна неопходних 

машина.  
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Закључак 
 

 

 Из изложеног прегледа Блачке општине и околине, уочавају се карактеристична 

физичко-географска и друштвено-географска обележја. Друштвено-географска обележја 

овог краја показују да се овде ради о неразвијеном крају. 

 Свестраним истраживањем идентификовани су основни резултати, тенденције и 

проблеми у досадашњем развоју општине Блаце. Истраживања су показала да је 

досадашњи развој био релативно успешан, али недовољно брз и усклађен да би 

преовладала још увек присутна обележја недовољне развијености општине, зауставили 

трендови опадања становништва, те привреда оспособила за самосталан развој. 

 Види се да општина припада оном кругу општина које у погледу материјалних и 

других напора траже одговарајући третман, да би се сложени проблеми њеног развоја 

могли успешно превазићи, односно да би се створили неопходни услови за знатно већи 

степен активирања и ефикаснијег коришћења расположивих потенцијала и фактора 

развоја.  

 Географски положај и величина територија општине, заједно са природним 

карактеристикама и територијалним распоредом економских активности и 

становништва, захтевају пре свега, пажљив избор правца привредног развоја, и изградњу 

објеката привредне инфраструктуре и друштвеног стандарда. 

 Ради постизања равномернијег просторног размештаја привредних и 

ванпривредних активности и становништво је од посебног значаја да се, у оквиру будуће 

развојне и програмско-производне оријентације, идентификују насеља-будући носиоци 

развоја, за више месних заједница; утврде програму развоја и предузму неопходне мере 

за њихову реализацију, 

 Развој насеља, у околини Блаца је предуслов за пресецање неповољних 

демографских токова, остваривање рационалнијег просторног размештаја становниптва 

и потпунијег коришћења расположивих потенцијала. 

Разним мерама треба стварати повољније материјалне и друге услове за бржи 

развој образовања овог краја, социјалне заштите, електрификације насеља, мреже путева 

и других активности. 
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 Надам се да ће се држава у будућности више ангажовати и да ће сви њени 

органи на изградњи објеката крупне привредне инфраструктуре, нарочито у делатности 

у сеоским насељима, као и за повећање економске заинтересованости предузећа и из 

других подручја организовати производњу на територији општине а све ове активности 

неће бити довољне уколико се и грађани не укључе у ове пројекте. 
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