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Општински одбор Српске 
напредне странке у Смеде-
ревској Паланци, свакоднев-
ним активностима и учешћем 
у вршењу власти, заслужан је 
за драстичан опоравак Општи-
не. Трочлано Повереништво 
(Петар Милић, Иван Гајић и 
Радослав Д. Симић), обилазе 
повереништва месних одбора 
(укупно 21 месни одбор - чети-
ри градска и 17 сеоских), раз-
говарају са члановима Странке 
и, заједничким наступањем и 
сагледавањем горућих про-
блема сваког месног одбора, 
изналазе решења.

Одлуком Владе Републике 
Србије, у Смедеревској 

Паланци је 29. новембра 2017. 
године уведен Привремени 
орган, као последица неодр-
жавања седница локалног 

парламента у законом пред-
виђеном року. Од момента 
ступања на снагу поменуте 
одлуке, у Паланци се незаус-
тављиво ради на решавању 
нагомиланих проблема, који 

деценијама отежавају нор-
мално функционисање. Ипак, 
за непуних месец дана од по-
стављања Николе Вучена на 
место председника Привре-
меног органа, који са најбли-

жим сарадницима и члано-
вима Привременог органа, 
Миољубом Радовановићем и 
Иваном Гајићем, даноноћно 
решава нагомилане проблеме 
– промене су евидентне.

АКТИВНОСТИ ОО СНС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

РЕЗУЛТАТИ РАДА 
ПРИВРЕМЕНОГ 

ОРГАНА

Ру к о в о д с т в о 
локалне само-
управе Општи-

не Медвеђа омо-
гућило је примену 
закона, владавине 
права и оствари-
вање права грађа-
на, унапредило је 
квалитет услуга и 
допринело сталном 
унапређењу еко-
номских, културних 
и привредних по-
тенцијала. Општина 
је добила престиж-
ну награду Оскар 
квалитета за изврс-
ност у три области: 
лидерство, људски 
ресурси и однос 
према друштву.

Успели смо, кроз 
заједнички рад, да 
остваримо финан-
сијску стабилност Општине. 
Радили смо на томе да Мед-
веђа буде место за младе, 
напредне људе, задовољну 
и радосну децу, уз уважа-
вање старих. Инвестирали 
смо у пољопривреду, мла-
де привреднике, здравство, 
образовање, урбанизацију, 
јавну расвету, стипендирање 
младих, социјалну помоћ... 
Развој саобраћајне инфра-
структуре, поред запошља-
вања, био је један од главних 
стратешких циљева, заједно 
са решавањем питања во-

доснабдевања.
Радили смо вред-

но и одговорно, 
марљиво и пос-
већено, са високим 
степеном солидар-
ности. Комунално 
уређење и потен-
цијале општине по-
дигли смо на виши 
ниво, уређењем 
јавних површина, 
заштитом живот-
не средине, из-
градњом туристич-
ких дестинација, 
у н а п р е ђ е њ е м 
п о љ о п р и в р е д е , 
саобраћаја, здрав-
ствених услуга и 
спорта. Створили 
смо боље услове за 
образовање, развој 
културе и социјал-
не заштите. Наста-

вљамо даље са реформама, 
како би убрзано достигли 
развијене општине.

Водили смо бригу о обич-
ном човеку, пољопривред-
нику, пензионеру, здравстве-
ном раднику, просветару, 
о младима, старима, о свим 
грађанима. Трудили смо се 
да се њихови проблеми ре-
шавају плански и у најкраћем 
могућем року. Циљ нам је 
да подигнемо стандард ста-
новништва, да зауставимо 
миграцију младих и дамо 
подршку квалитету живота.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАТО ШТО ВОЛИМО МЕДВЕЂУ“ 
ПРВИ СУ ПРЕДАЛИ ПОТПИСЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА РЕДОВНИМ ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА, 

КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 8. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, НЕБОЈША АРСИЋ И ДАРКО ГЛИШИЋ



МЛАДИ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

У ЖИЖИ
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Како би се један од темеља развоја 
Медвеђе, пољопривреда, ставила на 
здраве ноге, општинско руководство 
уложило је велике напоре да помогне 
пољопривредницима. Обезбеђена су 
значајна средства за субвенције, што је 
допринело да се људи у већем броју баве 
пољопривредом.

Изградњом мини пич терена завршено је уређење 
зоне спорта и рекреације у Медвеђи. Урађена је и улична 
расвета на више локација.

У оквиру програма 
Европске уније и Саве-
та Европе, спроведен 
је пројекат „Да се боље 

разумемо“ у циљу ја-
чања и заштите нацио-
налних мањина у Ср-
бији.

У оквиру пројекта „Дигитализа-
ција завичајне грађе Горње Јаблани-
це“, библиотеци „Петар Петровић 
Његош“ Министарство културе и 
информисања одобрило је средства 
за набавку рачунарске опреме и из-
раду сајта. Реализован је пројекат 
„Руски културни кутак“, чији је циљ 
ширење књижног фонда библиоте-
ке на руском језику, а тим поводом 
представништво Руске хуманитар-
не мисије на Балкану поклонило је 
библиотеци књиге.

ПОЉОПРИВРЕДА

ИНФРАСТРУКТУРА
Реконструисан 

је државни пут 
Лебане - Мед-
веђа, чиме је 
решен вишеде-
ценијски про-
блем .Завршена 
је Нова заоби-
лазница и пове-
зане су улице. 
Ревитализовано 
је 77 километа-
ра атарских и 
40 километара 
махалских пу-
тева. Потпуно 
су пресвучене 
оштећене де-
онице асфалта 
у Улици Боже 
Дреничког и ре-
довно се крпе ударне рупе у самој Медвеђи и по месним 
заједницама.

Реконструисана је зграда Општине, што ће унапредити 
ефикасност рада локалне самоуправе. Завршава се из-
градња Цркве светог Пантелејмона у Газдару. При крају 
је и изградња модерног амфитеатра на Видиковцу, поред 
споменика из 1928. године, који је подигнут свим палим 
борцима за ослобођење Горње Јабланице.

У току је чишћење ко-
рита реке Јабланице по-
сле више деценија, као и 
редовно чишћење реке 
Лапаштице. Уређен је 
простор испред Култур-
ног центра и изграђе-
на је прелепа фонтана. 
Уређени су тротоари и 
дрвореди у Јабланичкој 
улици. Обновљене су фасаде и замењени су олуци на стамбе-

ним зградама.

Решен је ви-
ш е д е ц е н и ј с к и 
проблем задржа-
вања воде на ма-
гистралном путу 
између основне 
и средње школе, 
кроз изградњу 
а т м о с ф е р с к е 
канализације у 
Улици Николе 
Тесле и санацију 
постојеће кана-
лизације у Улици 
Вука Караџића.

Сваке године реализујемо партнерске пројекте са На-
ционалном службом за запошљавање. Као пример до-
бре праксе наводимо пројекат „Јачање социоекономске 
стабилности Балкана“, који је финансирала немачка ор-
ганизација ХЕЛП, уз финансијско учешће Општине, где 
су млади предузетници добили средства за покретање 
бизниса.

Још један пример 
партнерства је пројекат 
општина Медвеђа, Леба-
не, Власотинце и Града 
Лесковца „Радимо за бољу 
будућност деце“, који је 
финансирало Министар-
ство без портфеља задуже-
но за демографију и попу-

лациону политику. Поред 
низа обука, изградње игра-
лишта за децу, најважнија 
активност у пројекту је 
додела грантова за запо-
чињање сопственог посла 
за младе брачне парове, 
младе мајке, жене и младе 
до 35 година старости.

Преко пројекта „Економско оснаживање младих“, 
Општина је ангажовала 20 високошколаца на од-
ређено време.

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Основан је Културни центар који 

организује представе, пројекције, 
фестивале, секције, културна и му-
зичка дешавања.

Обезбеђена су сред-
ства за почетак из-
градње модерног велнес 
и спа центра, чиме ће се 
и понуда подићи на виши 
ниво. У току је и партер-
но уређење у Медвеђи и 
Сијаринској бањи.

ТУРИЗАМ

Сијаринска бања 
je носилац развоја 
туризма. У претход-
ном периоду проши-
рена је туристичка 
понуда и добили смо 
две нове атракције, 
Ћоров водопад и 
Мркоњски вис.

У последње две године уложена су 
финансијска средства у уређивањe Сија-
ринске бање и саме болнице. Замењене 
су цеви топловода од изворишта до бол-
нице, собе су опремљене новим телеви-
зорима, реновиран је део подних облога. 
Део средстава уложен је у реновирање 
рехабилитационог базена код Гејзера.

У Сијаринској бањи 
организован је први 
међународни ватер-
поло турнир „Сијарин-
ска бања 2019.” што 
показује да Медвеђа 
и Сијаринска бања 
имају капацитете да 
организују и манифес-
тације овог типа.
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Средња техничка школа „Никола Тесла“ је код Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја 
верификовала нови образовни профил у четворого-
дишњем образовању - Машински техничар моторних 
возила у подручју рада Машинство и обрада метала.

Јавно комунално пре-
дузеће „Обнова“ бавило 
се летњим и зимским 
одржавањем путева, 
одржавањем система за 
одводњавање, одржа-
вањем асфалтних, туца-
ничких и шљуначких ко-
ловоза, као и опреме на 
путу. Укупна путна мре-
жа која се одржава изно-
си око 290 километара.

Председник Општи-
не Небојша Арсић пот-
писао је уговор о ку-
попродаји имовине ДП 
„Истраживачки центар 
за инвестиције и инфор-
матику” у стечају, чиме 
је та фабрика постала 
власништво Општине 
Медвеђа. 

Потписивање уго-
вора са „Спектром ” 
из Чачка о куповини 
некадашње фабрике 
шприцева.

ОБРАЗОВАЊЕ

У потпуности је реконструисано дечије игралиште у 
дворишту Предшколске установе, црквеном дворишту и 
појединим селима.

Међу првима у 
Србији, ученици 
у Медвеђи доби-
ли су „паметне 
табле“.

СПОРТ
Један од начина за задржавање младих јесте и инвес-

тирање у спорт. Зато је у мају 2016. године формиран 
општински Спортски савез, а затим и примљен у редовно 
чланство Спортског савеза Србије.

На основу јавног конкурса, финансирана су спортска 
удружења. Организовани су турнири у малом фудбалу, 
баскету, шаху, каратеу.

Буџет за спорт увећан 
је за 50 одсто у односу на 
прошлу годину, са циљем 
да се што више младих 
укључи и пропагира се 
здрав начин живота. 

Наши спортисти пости-
жу значајне резултате 
на такмичењима и тиме 
показују захвалност за 
уложени труд и улагање 
у спорт.

ЈАВНО КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
За задовољење потреба свих со-

цијалних категорија, преко Центра за 
социјални рад, издвојено је највише 
до сада, око 25 милиона динара, и то 
за једнократне новчане помоћи, пре-
воз пензионера, ученика, погребне 
трошкове, помоћ деци са сметњама у 
развоју и подршку породицама са но-
ворођеном децом.

Црвени крст сваке године обезбеди 
око 2.000 пакета хране за угрожене 
суграђане, а 500 особа добија дневни 
оброк. План је да се ураде посебни 
програми социјалних помоћи за стара 
и изнемогла лица.

У сарадњи са Канцеларијом за упра-
вљање јавним улагањима и Општине, 

адаптиране су просторије Дома здра-
вља у Медвеђи.


