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и чланомладих и дамо
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вима Привременог
органа,
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ОРГАНА
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Паланци је 29. новембра 2017.
године уведен Привремени
орган, као последица неодр-

ступања на снагу поменуте за непуних месец дана од поСТЕВАНОВИЋ,
НЕБОЈША АРСИЋ
И ДАРКОНиколе
ГЛИШИЋ Вучена на
одлуке, ДРАГАН
у Паланци
се незаусстављања
тављиво ради на решавању место председника Привре-

Миољубом Радовановићем и
Иваном Гајићем, даноноћно
решава нагомилане проблеме
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У ЖИЖИ

МЛАДИ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

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.

Сваке године реализујемо партнерске пројекте са Националном службом за запошљавање. Као пример добре праксе наводимо пројекат „Јачање социоекономске
стабилности Балкана“, који је финансирала немачка организација ХЕЛП, уз финансијско учешће Општине, где
су млади предузетници добили средства за покретање
бизниса.
Још
један
пример
партнерства је пројекат
општина Медвеђа, Лебане, Власотинце и Града
Лесковца „Радимо за бољу
будућност деце“, који је
финансирало Министарство без портфеља задужено за демографију и попу-

ИНФРАСТРУКТУРА
Реконструисан
је државни пут
Лебане - Медвеђа, чиме је
решен вишедеценијски
проблем .Завршена
је Нова заобилазница и повезане су улице.
Ревитализовано
је 77 километара атарских и
40 километара
махалских
путева.
Потпуно
су
пресвучене
оштећене
деонице асфалта
у Улици Боже
Дреничког и редовно се крпе ударне рупе у самој Медвеђи и по месним
заједницама.
У току је чишћење корита реке Јабланице после више деценија, као и
редовно чишћење реке
Лапаштице. Уређен је
простор испред Културног центра и изграђена је прелепа фонтана.
Уређени су тротоари и
дрвореди у Јабланичкој
улици.

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Реконструисана је зграда Општине, што ће унапредити
ефикасност рада локалне самоуправе. Завршава се изградња 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.

Обновљене су фасаде и замењени су олуци на стамбеним зградама.
Решен је вишедеценијски
проблем задржавања воде на магистралном путу
између основне
и средње школе,
кроз изградњу
атмосферске
канализације у
Улици
Николе
Тесле и санацију
постојеће канализације у Улици
Вука Караџића.

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

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

Преко пројекта „Економско оснаживање младих“,
Општина је ангажовала 20 високошколаца на одређено време.
У оквиру програма
Европске уније и Савета Европе, спроведен
је пројекат „Да се боље

разумемо“ у циљу јачања и заштите националних мањина у Србији.

ТУРИЗАМ

Основан је Културни центар који
организује представе, пројекције,
фестивале, секције, културна и музичка дешавања.

У оквиру пројекта „Дигитализација завичајне грађе Горње Јабланице“, библиотеци „Петар Петровић
Његош“ Министарство културе и
информисања одобрило је средства
за набавку рачунарске опреме и израду сајта. Реализован је пројекат
„Руски културни кутак“, чији је циљ
ширење књижног фонда библиотеке на руском језику, а тим поводом
представништво Руске хуманитарне мисије на Балкану поклонило је
библиотеци књиге.

Сијаринска бања
je носилац развоја
туризма. У претходном периоду проширена је туристичка
понуда и добили смо
две нове атракције,
Ћоров водопад и
Мркоњски вис.
У последње две године уложена су
финансијска средства у уређивањe Сијаринске бање и саме болнице. Замењене
су цеви топловода од изворишта до болнице, собе су опремљене новим телевизорима, реновиран је део подних облога.
Део средстава уложен је у реновирање
рехабилитационог базена код Гејзера.
У Сијаринској бањи
организован је први
међународни ватерполо турнир „Сијаринска бања 2019.” што
показује да Медвеђа
и Сијаринска бања
имају капацитете да
организују и манифестације овог типа.

Обезбеђена су средства за почетак изградње модерног велнес
и спа центра, чиме ће се
и понуда подићи на виши
ниво. У току је и партерно уређење у Медвеђи и
Сијаринској бањи.
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Председник Општине Небојша Арсић потписао је уговор о купопродаји имовине ДП
„Истраживачки центар
за инвестиције и информатику” у стечају, чиме
је та фабрика постала
власништво Општине
Медвеђа.

Потписивање уговора са „Спектром ”
из Чачка о куповини
некадашње фабрике
шприцева.

ОБРАЗОВАЊЕ

СПОРТ
Један од начина за задржавање младих јесте и инвестирање 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.

У потпуности је реконструисано дечије игралиште у
дворишту Предшколске установе, црквеном дворишту и
појединим селима.
Међу првима у
Србији, ученици
у Медвеђи добили су „паметне
табле“.

Средња техничка школа „Никола Тесла“ је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја
верификовала нови образовни профил у четворогодишњем образовању - Машински техничар моторних
возила у подручју рада Машинство и обрада метала.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Јавно комунално предузеће „Обнова“ бавило
се летњим и зимским
одржавањем
путева,
одржавањем система за
одводњавање, одржавањем асфалтних, туцаничких и шљуначких коловоза, као и опреме на
путу. Укупна путна мрежа која се одржава износи око 290 километара.

ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
За задовољење потреба свих социјалних категорија, преко Центра за
социјални рад, издвојено је највише
до сада, око 25 милиона динара, и то
за једнократне новчане помоћи, превоз пензионера, ученика, погребне
трошкове, помоћ деци са сметњама у
развоју и подршку породицама са новорођеном децом.

У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима и Општине,

адаптиране су просторије Дома здравља у Медвеђи.

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.
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