
 
 
 
 
 
 
Поштовани грађани, 
 
 
 

Користим прилику да се јавно захвалим свим учесницима у изради 
Стратешког плана развоја општине Медвеђа за период 2007 - 2011. године а 
посебно би истакао улогу у изради овог документа канцеларије УНДП (Програм 
Ујенињених нација за развој) за Јужну Србију кроз програм МИР2 (Развој и опоравак 
општина).  

 
Наиме, 21.03.2006. године на редовном скупштинском заседању донета је Одлука о 

приступању изради Стратешког плана развоја општине Медвеђа.  Резултат деветомесечног 
непрекидног рада Главне групе и Радних група по областима резултирала је усвајањем 
овог значајног документа на редовном скупштинском заседању 27.11.2006. године.  

 
У току израде Стратешког плана општине коришћени су показатељи о природним 

ресурсима и потенцијалима којима располаже ова општина а нису искоришћени на 
адекватан начин. 

  
Коришћени су  и сви предлози и сугестије Јавних установа и предузећа,  Савета 

Месних заједница, грађана и других предлагача а све у циљу добијања једног квалитетног 
документа који ће својом садржином допринети бржем изласку из групе најнеразвијенијих 
општина југа Србије.  

 
У жељи ка брзој реализацији планираних циљева, а уз свестрану помоћ донатора 

стоји захвалност свих грађана  наше општине на уложен рад Главне и Радних група, УНДП  
и програму МИР2. 

 
 

Председник општине, 
Слободан Драшковић 
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П Р Е Д Г О В О Р 
 

 
 

Одлуком 29. седнице Скупштине општине Медвеђа број од 21. Марта 2006. године 
општина Медвеђа је приступила изради Стратешког плана за период 2007. – 2011. године.  
 

Стратешки партнер Општине Медвеђа у изради овог документа била је канцеларија 
УНДП (Уједињене Нације Програм за Развој) за Јужну Србију кроз програм МИР2 (Развој 
и опоравак општина). Сам процес израде документа од  прикупљања информација и 
података, преко систематизације и обраде истих до дефинисања праваца развоја, трајао је 
седам месеци.  
 

Документ “Стратешки План Општине Медвеђа” сачињен је у намери да се за 
петогодишњи период утврде приоритетни правци развоја, да дефинише конкретне акције и 
одговорности у овом временском периоду као важан инструмент који ће омогућити 
комплексни процес развоја општине.  
 

Процес израде стратешког плана је форсирао иновативне приступе у планирању и 
кооперативни приступ проблемима са којима је локална самоуправа суочена, тежећи да у 
решавању истих укључи и пословни сектор, институције власти и цивилни сектор.  
 

Општина Медвеђа је стратегијом развоја одредила смернице у доношењу 
најцелисходнијих одлука које ће битно утицати на побољшање услова живота наших 
суграђана. Утврђивањем стратегије створени су предуслови за добијање веће финансијске 
подршке Владе Републике Србије, Европске уније, као и других инвеститора и донатора.   
 

Такође су пружене и  веће могућности за веће учешће у програмима за развој 
региона коме наша локална заједница и припада.  
 

У Изради Стратешког плана општине Медвеђа учествовало је око четрдестак лица 
који су били укључени у  рад следећих група:  
 

 ГЛАВНА ГРУПА за израду стратешког плана именована од стране 
Председника општине, коју чини 18 чланова, 

 РАДНА ГРУПА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ коју чини 6 
чланова, 

 РАДНА ГРУПА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ коју чини 7 
чланова, 

 РАДНА ГРУПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ коју чини 6 чланова, 

 РАДНА ГРУПА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, 
ОБРАЗВОВАЊЕ И СПОРТ коју чини 5 чланова, 

 
Приликом израде Стратешког Плана Општине Медвеђа водили смо се следећим 
принципима: 
 

 Партнерски однос између локалне самоуправе, приватног и невладиног 
сектора. Процесом  је обухваћено око 50-так појединаца разних профила и 
образовања што овај документ чини свеобухватним. 
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 Израдити реалан, остварљив и одржив Стратешки план општине Медвеђа 
базиран на разумевању садашњег стања. Документ је урађен тако да је 
применљив у пракси и да представља основу за израду акционог плана у 
наредних 5 година. 

 
 Одредити приоритете за сваку област, у одређеним временским терминима 
и за укупан развој у наредних 5 година. 

 
 Транспарентност и јавност у процесу израде Стратешког плана општине. 

 
Водећи се горе поменутим принципима радне групе су идентификовале 5 

стратешких циљева општине Медвеђа са поприоритетима и детаљним циљевима који ће 
нас водити до остварење визије која гласи : 

 
“МЕДВЕЂА, ОПШТИНА У КОЈОЈ ЋЕ И НАША ДЕЦА ИМАТИ 

БУДУЋНОСТ” 
 

Стратешки циљеви са приоритетима и детаљним циљевима општине Медвеђа а који ће нас 
водити до остварења ове визије су следећи: 

 
 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : 

 
1. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА БАЗИРАН НА 

ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА. 
 

 
 ПРИОРИТЕТ 1: 

1.1 Подстицај развоја приватног сектора 
 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 

1.1.1 Испитивање постојећих ресурса и истраживање тржишта 
1.1.2 Стварање повољних услова за отварање малих и средњих предузећа 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
1.2 Окончати поступак приватизације и модернизације производње у предузећима 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
1.2.1 Стварање услова за брже спровођење поступка приватизације од стране  
државних органа   
1.2.2 Модернизација постојеће опреме и увођење савремених научних достигнућа,  
метода и технологије 
1.2.3 Обезбеђење стручних кадрова 

 
 
 

 ПРИОРИТЕТ 3: 
1.3 Интезивирање пољопривредне производње са акцентом на органску и еколошки 
здраву храну. 
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 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 

 
1.3.1 Снимање стања у циљу утврђивања потенцијала и капацитета пољопривредне 
производње 
1.3.2  Укрупњивање сточарске и воћарске производње 
1.3.3  Испуњење услова за добијање сертификата здраве хране 
1.3.4 Испуњење услова за регистрацију брендова и производа са заштићеним 
географским пореклом 
1.3.5  Примена савремених агротехничких мера и начина производње 
1.3.6  Развој руралне економије 
 

 
 
 

 ПРИОРИТЕТ 4: 
 

1.4 Заједнички наступ пољопривредних произвођача 
 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 

1.4.1 Оснивање удружења и задруга пољопривредне производње 
1.4.2 Едукација пољопривредних произвођача и популаризација пољопривреде и села 
1.4.3 Промоција пољопривредне производње 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 5: 
 

1.5 Унапредити постојећу туристичку понуду и развити нове производе и услуге 
 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
 

1.5.1 Развој позитивног имиџа ради бољег позиционирања на тржишту 
1.5.2 Побољшање квалитета живота кроз пораст запослености у сектор туризма 
1.5.3 Развој етнотуризма 
1.5.4 Повећање смештајног и садржајног капацитета 
1.5.5 Развој конгресног, забавног, спортског и културног садржаја 
1.5.6 Покретање развоја сеоског туризма 
1.5.7 Изградња капиталних објеката у јавном и приватном сектору 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 6: 
 

1.6 Искоришћење постојећих природних, културних и историјских потенцијала 
 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
 

1.6.1 Повећање процента искоришћености термоминералних вода 
1.6.2 Популаризација археолошких локалитета и њихово стављање у функцију развоја 

туризма. 
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 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : 
2. ПОБОЉШАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ И ИЗГРАДЊА НОВЕ САОБРАЋАЈНЕ 

И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 
 ПРИОРИТЕТ 1: 

2.1 Покретање иницијативе за прекатегоризацију локалних путева у регионале 
путеве 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
2.1.Значајна уштеда у буџету и прерасподела средстава   

 
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
2.2 Квалитетније снабдевање грађана водом 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
2.2.1 Проширење постојеће мреже на околна насеља 
2.2.2 Повећање капацитета сирове воде 
2.2.3 Изградња нових водовода ( Леце, Сијаринска Бања и Туларе) 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 3: 
2.3 Боља повезаност и комуникација села са Медвеђом 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
2.3.1 Боља комуникација околних насеља са Медвеђом развојем електрификације, 
топлификације, телефонизације и путне мреже 
2.3.2 50% изграђени махалски и локални путеви 
2.3.3 Топлификација Медвеђе и Сијаринске Бање на бази природних ресурса 

 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : 
3. ОЧУВАЊЕ ЕКОЛОШКИ ЧИСТЕ СРЕДИНЕ 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 1: 
3.1 Проширење комуналних услуга од општинског центра ка приградским 
насељима 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
3.1.1 Проширење фекалне и атмосферске  канализационе мреже ( спајање 
Сијаринске Бање са Медвеђом где постоји колектор фекални) 
3.2.2 Опремање Јавних комуналних предузећа 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
3.2 Регионализација управљања комуналним отпадом 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
3.2.1  Изградња прихватилишта за комунални отпад 
3.2.2  Стварање услова за преношење отпада до регионалне депоније 
3.2.3  Стварање политике за управљање отпадом 
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3.2.4 Сортирање / сепарација /  комуналног отпада (примарна и секундарна 
сепарација) 
3.2.5  Трансфер станица са свим пратећим елементима 
 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 3: 
 
3.3 Коришћење природних ресурса као алтеративни и обновљиви извори енергије 
 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
 
3.3.1 Технолошки решење постројења за сушење био-масе топлотном енергијом из 
геотермалне бушотине Б-4 
3.3.2 Технолошко решење дистрибуционе топлотне мреже Медвеђе 
3.3.3 Технолошко решење постројења за производњу топлотне енергије из био-масе 

 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : 
4. ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И 

СПОРТА 
 

 
 ПРИОРИТЕТ 1: 

 
4.1 Искоришћење и проширење постојећих капацитета у области образовања, 
здравства, културе и спорта 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
4.1.1 Стварање услова за извођење рекреативне наставе 
4.1.2 Стварање услова  за смештај ученика и студената 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
4.2 Стварање базе за дугорочни развој спорта 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
4.2.1 Привођење спортских објеката намени 

 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : 
5. ПОДИЗАЊЕ НИВОА СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 
 
 

 ПРИОРИТЕТ 1: 
5.1 Побољшање положаја старијих, социјално и економски угроженог 
становништва 
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 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
 
5.1.1 Активирање старих и стварање нових радних потенцијала код радно 
способног становништва  ( обуке, тренинзи итд. ) 
5.1.2 Стварање услова за спровођење мера, услуга и активности ка групама у 
ризику и њихово оспособљавање за живот у заједници (породице и појединци у 
дисфункцији итд.) 
5.1.3 Пружање неопходне помоћи старим и изнемоглим лицима (кућна нега …) 
 

 
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
 
6.1 Побољшање квалитета и ефикасности у раду свих сегмената здравствене 
заштите 
 

 ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ: 
 
6.1.1  Прерасподела кадра и измена унутрашње организације 
6.1.2  Осавремењавање медицинске опреме у циљу што квалитетнијег и 
ефикаснијег рада 
 

 
 
 

Сам процес израде стратегије трајао је 7 месеци и за тај период је урађено 
следеће:  
 
 

1. Идентификација кључних учесника у Стратешком планирању (доношење 
Одлуке СО-е Медвеђа о изради стратегије, именовање Координатора и 
формирање радних група), 

 
2. Сакупљање података и информација, снимање ситуције,  

 
3. Анализа прикупљених података помоћу модерног алата (SWОТ) на коме су 

идентификоване предности и слабости као унутрашњи и могућности и 
претње као спољашњи фактори, 

 
4. Дефинисање визије општине Медвеђа, 

 
5. Израда стратешких циљева, приоритета, детаљних циљева и акциони план, 

 
6. Јавне консултације са Месним заједницама, 
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 
2007-2012 

Визија Општине Медвеђа гласи: 

 
“МЕДВЕЂА, ОПШТИНА У КОЈОЈ ЋЕ И НАША ДЕЦА ИМАТИ 

БУДУЋНОСТ” 
 

Генерална СWОТ Анализа 
УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Положај на магистралном путу М-9 
Лековац – Приштина 

 Повољан географски положај и 
климатски услови 

 Туристички потенцијали (Сијаринска 
Бања, археолошка налазишта, 
споменици културе итд.) 

 Богатсво природним ресурсима (Руде, 
шуме, термонинералне воде, 
олигоминералне воде, рудник 
полудрагог камена, еколошки чиста 
средина итд.) 

 Природни потенцијали за производњу 
здраве хране  

 Индустријске сировине 
 

 Лоша путна инфрастуктура 
 Застарелост централног цевовода 

(азбестне цеви) 
 Недовољна искоришћеност природних 
потенцијала 

 Неискоришћеност привредних 
потенцијала 

 Успорен процес приватизације 
 Застарелост постојеће  технологије 
 Низак стандард становништва 
 Незапошљеност становништва 
 Непостојање прерађивачких 
капацитета 

 Непостојање институција и 
организација за подршку привреди, 
МСП-а, услужних делатности у 
туризму итд. 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 

МОГУЋНОСТИ РИЗИЦИ 

 Интегрисана стратегија економског 
развоја 

 Боља сарадња са републичким 
органима 

 Боља међуопштинска  сарадња 
 Формирање институција за подршку 
привреди, пољопривреди, туризму... 
(туристичка организација, 
пољопривредне задруге, удружења 
предузетника итд) 

 Подстицајна финансијска средства 
кроз формирање фондова за повољно 
кредитирање 

 

 Демографско пражњење општине 
 Бела куга 
 Политичка нестабилност 
 Централизација 
 Транзициони период 
 Незаинтересованост потенцијалних 
инвеститора и донатора 

 Непостојање тржишта 
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ПРОФИЛ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА  
 
1. Основни подаци – локација, клима, историја 

Регион јужне Србије и Јабланичког округа, коме општина Медвеђа припада, се 
налази у центру јужног дела Балканског 
полуострва. Граничи се са Пчињским 
округом на југу,  Косовом на западу и 
Бугарском на истоку. Регион се на северу 
граничи са Нишким, Топличким и 
Пиротским округом. 
Регионом доминирају две котлине – 
Лесковачка (2250 км2) и Врањска (900 
км2), повезане Грделичком клисуром (30 
км дуга и 550м дубока). Регион покрива 
област од 6289 км2, састоји се од два 
округа (Пчињски и Јабланички) и 13 
општина. Укупна површина представља 
око 7% укупне површине Србије.  

Општина Медвеђа се простире на 
површини од 524,23 квадратна 
километара, у чијем саставу су 34 месне 
заједнице са 42 насељена места у 39 
катастарских општина са укупно 10.760.  
становника, према попису становништва 
из  2002. године. Просечна густина 
насељености је 20,52 снановника по квадратном километру. Од укупне површине општине 
54,1% је шумско земљиште, док пољопривредно земљиште износи 45,9%. На селу живи 
7.382 становника, док у урбаном  месту Медвеђа живи 3.378 становника. 

 
Општина припада групи брдско-

планинских општина са 95% таквог терена. 
Већина насеља на територији општине није 
повезана адекватном путном мрежом са 
седиштем општине . Кроз Медвеђу пролази 
магистрални пут Лесковац-Приштина, а 
асфалтним путем  са општинским местом су 
повезана насеља: Сијаринска Бања, Газдаре, 
Леце, Гајтан, Туларе, Реткоцер, Спонце, Тупале, 
Боровац, Бучумет и Стубла. 

Први доказ о постојању цивилизације на 
овим просторима датира око 3000 година пре нове ере.     

Клима је континентална, са четири годишња доба. Просек падавина износи 600-700 
мм, док годишња просечна температура износи 11 степени целзијуса у долинама и 6.7 
степени целзијуса у планинским областима. Јужна Србија, као и остатак државе, припада 
централноевропској временској зони.  
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2. Становништво 
 
Број становника 
Окрузи/Општине 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
Јабланички округ 244128 254855 260983 262531 251301 240923 
Медвеђа 24300 24244 20792 17219 12953 10760 
Табела број 2 – Број становника 

Из табеле се види да је број становника у сталном опадању у Јабланичком округу 
број становника опада од 1981.г.  У општини Медвеђа се број становника од 1953.г. 
перманентно смањује и бележи до 1991 укупан пад од 11.347. становника, док од 1991. до 
2002. г.  негативно просечно годишње кретање од –220 или укупно кретање у истом 
периоду износи –2.193. Велика миграциона кретања шездесетих и седамдесетих година 
овог века ка индустријским центрима (Приштина, Београд, Ниш, Лесковац) као и 
економске миграције током 90-их (индустијски центри у нашој земљи и суседним 
државама), пре свега младог радно активног становништва, условили су рапидно опадање 
броја становника у општини и погоршање њене старосне структуре 
Старосна структура 
Старосна група (%) Медвеђа  Јаблан. Округ 
  0- 19  26.75 23.12 
20- 39 23.92 26.09 
40- 59 22.65 26.48 
60- 79 23.57 21.97 
80- 2.30 1.72 
Нерегистровани 0.82 0.63 
Табела број 3 -Старосна структура- 2002 / * Попис  становништва 2002 
По старосној структури становниства како табела показује се може доћи до закључка да 
имамо 46.57% радно способног док остатак чине деца и старија лица.  
Полна структура становништва  
Окрузи/Општине Мушкарци Жене 
Република Србија 48.6 51.4 
Јужна Србија 49.9 50.1 
Јабланички округ 49.8 50.2 
Медвеђа 50.1 49.9 
Табела број 4 – Полна структура 
 
Сходно приложеној табели видимо да је прилично изједначен однос између полова са 
једним процентом више у корист мушкараца. 
 
Етничка структура становништва                                                                                                                                
                                                                                      

Етничку структуру чине по попису из 2002: 
Срби као најбројнији са 67%,  
затим Албанци са 26%,  
Црногорци са 3%,  
Роми са 1%  
и  
3% остали.  
 
 
 

Табела број 5 – етничка структура становништва / * Попис становништва 2002 
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Становништво према вероисповести 
 
% Православци Муслимани Католици ПротестантиОстали 
Јабланички 
округ 94.42 1.34 0.06 1.20 2.97 
Медвеђа 69.85 26.03 0.02 0.01 4.09 

Табела број 6 – Становниство према вероисповести / *Попис становништва 2002 
 
Подела становништва према вероисповести показује сличне односе као и етничка подела. 
Велика већина српског живља су православци, док Албанци углавном припадају исламској 
вери.  
 
Становништво према матерњем језику 
 Српски Албански Бугарски Ромски Остали 
Јабланички округ94.58 1.18 0.03 3.72 0.49 
Медвеђа 72.11 26.18 0.03 1.00 0.68 
Табела број 7 – Становниство према матерњем језику / *Попис становништва 2002 

 
Слична је ситуација и са језицима. Подела становништва према матерњем језику је такође 
опредељујуће одређена етничком припадношћу. У глобалу, скоро сви припадници 
етничких мањина говоре или разумеју српски језик. 
 
 
Становништво по активности 2002. 

Активно 
становништво 

 

Укупно Износ у 
% 

Становниш
тво са 
личним 

примањима 

Издржавано 
становниш

тво 

Живе у 
иностранс
тву мање 
од 1 године 

Јабланички 
округ 109750 45.55 45400 85320 445 

Медвеђа 4450 41.36 2139 4137 34 
Табела број 8 – Становниство по активности 2002 / *Попис становништва 2002 
 
Активно становништво је статистички еквивалент за радну снагу. Са аспекта економског 
развоја, ова категорија је најважнија. Она укљчује све запослене и регистроване 
незапослене људе. С друге стране, неактивно становништво је подељено у три групе: 
становништво са личним примањима (пензионери, корисници социјалне помоћи, и особе 
са приходом од власништва, итд.), издржавано становништво (деца, домаћице, 
хендикепиране особе итд.), и становништво које живи у иностранству мање од једне 
године. 
Насеља 
Како и табела показује у Медвеђи око 30% становниства је у централној зони насеља док је 
око 70% становниства разуђено по сеоским месним заједницама. Укупан број насеља у 
Медвеђи је 42.  
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Табела број 9 – Становништво по насељима 
 
3. Запосленост / Незапосленост 
 
Незапосленост  
 1990 (%) 2002 (%) 
Република Србија 19.9 32.9 
Јабланички округ 28.1 42.9 
Медвеђа 32.4 40.0 
Табела број 10 - Стопа  незапослености- Јабланички округ  / * Завод за развој Републике Србије 
 
Табеле показују висок раст стопа незапослености у периоду између 1990 и 2002, посебно 
у Јабланичком округу. Стопа незапослености је износила око 36% у 2002. на нивоу 
региона. Она је знатно виша (40%), посебно у општини Медвеђа.  
 
Запосленост по секторима 
Општине Медвеђа Јабланички Округ 

Укупно 1578 47488 
Привреда 47.78 52.54 

Ванпривреда 31.31 20.88 
Самостално 
обавља дел. 20.91 26.58 
Табела број 11 – Запосленост по секторима / * Завод за статистику и информатику Републике Србије  
 

Већина регистрованих запослених људи ради у индустрији. Тај је сектор већим 
делом у друштвеном власништву, годинама је био заштићен разним државним прописима 
и вештачки одржаван у животу. Међутим, у питању је тзв. “прикривена” запосленост, док 
већина тих радника уопште и не прима плату, осим из  државних субвенција. Током 
протеклих година, тај сектор је константно слабио у смислу запослености, што је изазвано 
или колапсом неких друштвених предузећа.  

Проценат запослености у друштвеном сектору је посебно висок у Медвеђи. 
Индикативно је поређење са просечним примањима. Што је већи проценат запослености у 
друштвеном сектору, то је и ниво просечних зарада нижи. То само потврђује чињеницу да 
је запосленост у друштвеном сектору, по правилу,  “прикривена”, јер људи или раде без 
новчаних примања или су им плате изузетно мале. Такође, дешава се да одређен број 
радника уопсте и не одлази на посао, али и даље остаје регистрован као запослен како би 

Stanovništvo po naseljima- južna Srbija 2002
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сачувао одређене социјалне бенифиције. У међувремену, велики број њих зарађује за 
живот радећи у сивој економији.  
 
 
4. Природни ресурси 

 
Ваздух - као природно богатство-аерозагађивача углавном нема. У пречнику од око 

100 км нема индустријских загађивача па нису предвиђена систематска мерења тј. 
континуални мониторинг којим би се контролисало гранично прекорачење имисија и 
емисија загађујућих материја у спољашњој средини. 

Вода - и водни ресурси су природна богатства од већег значаја ако се има  у виду 
могућност њиховог коришћења (копнене воде-подземне и површинске као и минералне). 
Основу површинске водне мреже чини река Јабланица са притокама: Бањском, Туларском, 
Лепаштицом и Гајтанском реком. За потребе водоснабдевања користе се бунари из којих се 
црпи подземна вода која тренутно задовољава потребе становништва. Врши се контрола 
воде на месту захватања као и непосредног трошења и испуштања од стране Завода за 
заштиту здравља Лесковац. Постоји систем за пречишћавање отпадних вода. Посебну 
атракцију чине извори термоминералних вода у Сијаринској и Туларској Бањи са гејзиром. 

Земљиште -  У структури пољоприврдног земљишта значајно место заузимају 
травњаци (ливаде и пашњаци). У зони Флотације рудника Леце налази се јаловиште на 
пољопривредмом земљишту настало услед експлоатације руда. Неопходна је санација и 
рекултивација. Коришћење и уређење шумског земљишта (у приватној и друштвеној 
својини) контролише се од чувара и шумске инспекције. Коришћење градског земљишта 
дефинисано је Генералним урбанистичким планом којим је дефинисан начин коришћења, 
врста и степен изграђености као и правац комуникација (главни и споредни путни правци), 
развој електро, ПТТ, водоводне и канализационе мреже. 

Шуме - Под шумама је 45,1% укупне површине општине. На многим местима 
здраву и густу шуму смениле су огољење површине, шикаре и камењари. 
 

Био-резервати и заштићене области 
Постоје четири предела са посебним природним одликама: Предео Радан планине, 

Мркоњски вис, Сијаринска и Туларска Бања-још увек нису под заштитом државе.  
 
Депонија, отпад и отпадне воде 
Целокупан отпад (комунални, индустријски, медицински и животињски) одлаже се 

на неуређено сметлиште. Простор целокупног сметлишта је лоциран у близини реке и 
магистралног пута, неограђен је, разастире се без сабијања, не прекрива се слојем земље и 
често гори. Честа је појава и дивљих депонија. Са комуналним отпадом одлаже се и 
медицински, лешеви угинулих животиња, струготине са стругара. Скупштина општине је 
донела одлуку о приступању систему регионалног управљања отпадом. Планирана 
Регионална депонија је у Лесковцу а у Медвеђи је планирана Трансфер-станица.  
 Отпадне воде – Пре неколико година реконструисан је и пуштен у рад систем за 
пречишћавање отпадних вода поред реке Јабланице. 

Из овог поглавља се очигледно види да су природни ресурси једни од предности 
наше општине с’ тим да у исто време треба повести рачуна на санацији и отклањању 
проблема који прете да наруше ову здраву и еколошки чисту средину.  
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5. Инфрструктура 
 
Путеви на територији општине 
Ред. 
број 

 
ВРСТА ПУТА 

Укупна 
дужина 
у км 

 
Земљана 
подлога 

 
Тврда 
подлога 

 
Асфалт 

1. Магистрални путеви 44,00 / / 44 
2. Регионални путеви 38,00 7,00 2,00 29,00 
3. Локални путеви 211,00 87,00 51,00 73,00 
4. Некатегорисани путеви 84,00 77,00 7,00 / 
5. Улице 12,01 0,82 0,90 10,29 
Табела број 12 – Путеви на територији општине / *ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу града 
 

5.1. Водовод - Садашњи систем водоснабдевања  састоји се из Изворишта које се 
налази на локацији "Батаковићи" у Медвеђи, састоји се из пет бунара из којих  се вода 
пумпама одводи у филтерско постројење, и касније примарном и секундарном мрежом до 
корисника. Водоводна мрежа је изграђена делом од Азбестних цеви чија је замена 
неопходна обзиром да се ради о материјалу забрањеном за употребу.  

Тренутна водоводна мрежа  делом задовољава потребе насељеног места Медвеђа 
али је нопходно проширење на приградска насеља која  гравитирају и у непосредној су 
близини Медвеђе и тренутно су или делимично снабдевена или немају водоводну мрежу. 

Такође је нопходно проширење водоводне мреже или изградња локалних мрежа за 
водоснабдевање у месним заједницама  које су удаљене од самог насељеног места а имају 
водоводног потенцијала и потребе за бољим и модерним снабдевањем грађана водом у 
циљу развоја привреде, пољопривреде и сточарства.   

5.2. Канализација - Канализациона мрежа у насељу Медвеђа изграђена је од АЦ и 
ПВЦ цеви, па је тако стање као и код водоснабдевања делом решено питање отпадних вода 
у самом месту али не и у осталим месним заједницама.   

5.3. Отпадне воде - У насељу Медвеђа постоји постројење за пречишћавање 
отпадних вода. Налази се на десној обали реке Јабланице у индустријској зони насеља 
Медвеђа. Постројење је капацитета 3000  еквивалентних  становника, са могућношћу 
доградње за 6000 еквивалената. Недостаје прилазни пут до постројења, као и одговарајући 
мост преко реке Јабланице. 

5.4. Депонија - На територији општине Медвеђа  постоји трансфер станица за 
одлагање комуналног отпада, која није прописно уређена. 

5.5. Гробље - На самом улазу у насеље Медвеђа, са десне стране налази се гробље. 
Због самог положаја гробља и конфигурације терена  долази до обрушавања у тој зони. 
Неопходно је наћи нову локацију гробља с обзиром да је постојећа скоро попуњена. 

5.6. Одржавање јавне хигијене - Извршавање послова јавне хигијене и зелених 
површина  поверено је ЈКП"Обнова" из Медвеђе, а извршава се према програму одржавања 
јавне хигијене и јавног зеленила ЈП"Дирекције за урбанизам и изградњу" Медвеђа. Обим 
извршених радова контролише служба Дирекције. ЈКП"Обнова" са постојећим бројем 
радника (који раде на одржавању јавне хигијене и уређењу зелених површина) не може да 
изврши обим радова који је предвиђен програмом.  

5.7. Паркинг простор - Насеља Медвеђа и Сијаринска Бања немају решен проблем 
паркинга који је неопходан у циљу боље организованости свакодневног саобраћаја. 
Посебно, током туристичке сезоне када је дневни прилив туриста велики, како 
стационираних организованих група тако и тзв. “викенд туриста” из оближњих општина 
(Лесковац, Лебане, Бојник, Приштина итд.) па је сходно томе неопходно решити проблем 
паркинг места за велики број возила. Тренутна ситуација доводи до загушења саобраћаја 
обзиром да се возила паркирају на самим путевима или на површинама које нису 
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предвиђене за тако нешто (травњаци исл.) што доводи до низа проблема и ствара лошу 
слику код туриста. 

Све видове инфраструктуре је неопходно проширити, унапредити и модернизовати 
постојећу а у циљу стварања што бољих услова за саме грађане као и за развој привреде, 
пољопривреде и туризма.  

 
Добра инфраструктурна мрежа ће учинити Опсшину Медвеђа атрактивнијом за 

потенцијалне инвеститоре што ће за резултат имати економски развој општине и останак 
постојећег и повратак расељеног становништва.  

 
 
5.8. Пошта и телекомуникације 

Окрузи/ општине Број пошти 
Јабланички окр. 32 
Медвеђа 4 
Табела број 13 – Пошта и  телекомуникације  / * Завод за развој Републике Србије 

 
Постоји јака корелација између броја пошти и броја становника. Генерално, 

поштанске услуге добро функционишу, али могу бити брже.  
Стање телекомуникација показује подељену слику. Иако се број мобилног 

телефона може набавити релативно лако, покривеност региона сигналом мобилне 
телефоније није 100%. Са друге стране, фиксне телефонске линије су тренутно оскудне. 
Време чекања за добијање новог броја износи и до пола године. То негативно утиче на 
пораст заступљености модерних комуникација, као што је интернет. 

У поређењу са бројем становника, 5.72 становника отпада на један прикључак. Овај 
број је нижи од републичког просека који износи 3.26. Ситуација је посебно негативна у 
Медвеђи.  
 
Број (фиксних) телефонских прикључака – јужна Србија 2002. години 
Окрузи/ општине Број фиксних телефонских 

прикључака 
Број становника по једном 
прикључку 

Јабланички окр. 44227 5.45 
Медвеђа 1131 9.51 
Табела број 14 – Број фиксних телефонских прикључака / *Завод за развој Републике Србије 
 

5.9. Енергетика 
На територији општине Медвеђа услугу испоруке електричне енергије врши ЕД 

“Електроисток” ДОО Ниш, ЕД Лесковац – погон Лебане, радна јединица Медвеђа. 
Тренутно су задовољене потребе корисника али је нопходна реконструкција (застареле и 
дотрајале трафостанице, дрвеним бандерама које треба заменити бетонским итд.) електро 
мреже која је застарела као и проширење или појачање мреже у појединим месним 
заједницама које су удаљене од насељеног места Медвеђа.  
 
6. Привреда 

 
Друштвено, политичко и економско стање у Републици је одраз стања привреде и 

на територији општине Медвеђа. 
 Процес приватизације друштвених предузећа се не одвија на начин и динамиком 
која је планирана Законом о приватизацији. Разлог за овакав процес и динамику 
приватизације је што на територији општине не постоје високо профитна друштвена 
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предузећа која својим пословањем могу остварити добит. Предузећа су презадужена или 
пак располажу застарелом технологијом што одвраћа евентуалне купце. Недовољно 
развијена инфраструктура, слаба односно недовољна и неадекватна кадровска структура, 
неповољан прираштај становништва су додатни елементи који утичу на процес и брзину 
приватизације. Стање  у привреди се директно одражава на развој општине и стварања 
услова у инфраструктури што би привукло нове инвеститоре у привредна улагања. 
Предузетничка иницијатива за отварање прерадних капацитета је врло слаба. Што се тиче 
покретања неке иницијативе углавном се односи на трговинске радње мешовитом робом.  
  

Целокупна привреда у општини Медвеђа налази се у веома лошем стању и може се 
рећи да је већина предузећа у колапсу. У последњих годину дана привреда на подручју 
општине Медвеђа не ради иако су нека од тих предузећа била носилац развоја општине 
Медвеђа у ранијем периоду, а стање у појединим предузећима изгледа овако: 

 
• ДП РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА »ЛЕЦЕ» МЕДВЕЂА – има 209 запослених радника и 

бави се прерадом оловно-цинкане руде. Ово предузеће не ради због недостатка 
обртних средстава. 

• ДП «НИТЕКС» НИШ, ПОГОН «ТКАЧНИЦА РУЧНО-ЧВОРОВАНИХ ТЕПИХА» 
У МЕДВЕЂИ, бави се призводњом ручно-чворованих тепиха и запошљава 126 
радника. Ово предузеће не ради последњих 2-3 месеца за који и зараде нису исплаћене. 

• «ЗДРАВЉЕ» ЛЕСКОВАЦ – Фабрика пластичних шприцева Газдаре – ова фабрика 
се бави производњом пластичних шприцева и запошљава 91 радника који су радно 
ангажовани. 

• «ТЕРМОВЕНТ» БЕОГРАД – ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ «МЕДВЕЂА» Медвеђа – 
бави се производњом термо-техничке опреме и запошљава 98 радника који у 
последњих годину дана нису примили зараде због чега су обуставили рад. 

• РХ ЦЕНТАР «ГЕЈЗЕР» У СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ, бави се пружањем здравствених 
и турустичких улуга. Запошљава 136 радника који за сада редовно примају зараде. 

• ДП «ТУЛАРКА» ТУЛАРЕ бави се производњом радних одела. Запошљава 58 
радника који у последњих годину дана нередовно примају зараде. 

• ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА» МЕДВЕЂА, бави се 
производњом пољопривредних производа. Запошљава 25 радника за које у последњих 
7 година нису уплаћени доприноси за социјално и пензијско осигурање. 

• ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ »ПРОГРЕС ПРОМ» МЕДВЕЂА бави се трговином на 
велико и мало и запошљава 37 радника. Ово предузеће се налази у стечају и ради у 
отежаним условима јер недостају обртна средства. 

• «ИЦИ ИНЖИЊЕРИНГ» ЛЕЦЕ, бави се спроизводњом малих трансформатора и 
електроопреме. Запошљава 15 радника којима скоро од оснивања 1998. године нису 
исплаћене зараде као ни доприноси за пензијско и инвалидско осигурање. 

 
У  Регистар самосталних радњи на територији општине Медвеђа има укупно 

уписаних 141. радња, а од тога трговинских 60, услужних 18, занатских 40, 
аутопревозници и такси 21, а књиговоствене услуге пружају 2 радње. Све самосталне 
радње су у функцији обзиром да су све и пререгистроване код Агенције за привредне 
регистре.  Постоји опште удружење предузетника “ЛБМ” – Лебане, Бојник и Медвеђа. 
Удружење је међуопштинског карактера ових трију општина и окупља све предузетнике из 
ових општина. 

На основу изложеног може се закључити да је стање привреде на територији 
општине у незавидном положају и са неизвесном будућношћу. 

Ради иницирања предузетника потребно је у свим приликама и на свим нивоима 
презентовати позитивне стране општине (здрава средина, добар гео положај, повољни 
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услови за пољопривреду, сточарство, воћарство), што би створило услове за бржи развој 
општине. По подацима Народне банке Србије, мање од 30% предузећа у 2002 год. је било 
стварно активно. Ситуација у Јабланичком округу је лошија (25%), посебно у општинама 
Црна Трава (10%)  и Медвеђа (16%).  

 
 
 
6.1. Финансијске институције 
Недавно је дошло до пораста броја финансијских институција. Неколико домаћих и 

међународних банака су одлучиле да отворе филијале у региону. Тренутно једина активна 
банка у Медвеђи је Комерцијална Банка АД Београд. Већина банака су филијале својих 
централа и углавном су лоциране у Лесковцу и Врању, док се у мањим општинама као што 
је Медвеђа налазе експозитуре.  

Рад банака је под константним критикама. Највише жалби је везано за превелику 
захтевност банака по питању обезбеђења кредита и компликованих процедура. Такође, 
постоје коментари усмерени на спремност банака да инвестирају у регионално 
предузетништво. 

У општини Медвеђа има седиште и делује и Консултантска Регионална Развојна 
Агенција – РЕЕДА која се бави припремањем Бизнис Планова за предузетнике и обуком за 
покретање сопственог бизниса.   

УНДП је подржао прерастање Гаранцијског фонда општине Лесковац у Центар за 
развој Јабланицког и Пчињског округа у чијем постојању и опстина Медвеђа има активно 
учешће. 
 
7. Пољопривреда 
 

Запосленост у пољопривреди на регистрованим фармама и пољопривредној 
индустрији је опала за 17% између 1990 и 2003 године. Подаци о запослености приказани у 
табели су без података о индивидуалним произвођачима (фармерима), који производе 
приближно 90% укупне пољопривредне производње. У том смислу, валидни закључци 
везани за продуктивност и допринос пољопривреде запошљавању се не могу извести. 
 
Округ/Општина Површина  (км2) % Пољопривредних површина 
Јабланички округ 2769 55.9 
Медвеђа 524 42.7 
Табела број 15– Пољопривредне површине / *Завод за развој Републике Србије 
 
 

Говеда Свиње Овце Живина 
 1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002 
Јабланички 
Округ 66189 44757 103981 68063 50682 14402 805649 698198 
Медвеђа 9921 5566 9776 4862 17943 3847 40386 32446 
Табеле број 16 - Сточни фонд- јужна Србија / *Завод за развој Републике Србије 
 
Производња воћа – укупни принос у 2002 год. (у тонама)  
 Грожђе Јабука Шљива 
Јабланички округ 42877 4328 9460 
Медвеђа 4 401 2542 
Табела број 17 – Производња воћа, укупни принос 20002 / * Завод за развој Републике Србије 
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8. Туризам 

 
 
8.1. Главни туристички потенцијал општине Медвеђа чини Сијаринска Бања и 

удаљена је 330 км од Београда, 90 км од Ниша, 50 км од Лесковца. Смештена је на обалама 
реке Јабланице, у подножју планине Гољак, на надморској висини од 250 метара. Здрава 
животна средина и здрава храна су посебне карактеристике Бање (у пречнику од 100 км 
нема ни једног димњака), а највећи потенцијал су минерални извори, којих је 18, на 
дужини од 800 метара, сви различитог физичко-хемијског састава воде и температуре.  

Бањским гостима за смештај стоје на располагању: - Стационар Завода са 150 
постеља, Хотел "Гејзер" (Б категорије) са 102 постеље, са базеном, салом за рекреацију, 
салом за састанке, шах салом, фризерским салоном и продавницом сувенира, Камп 
"Сијаринска Бања" са 48 кревета у двокреветним собама и  кућна радиност која нуди 
бањским гостима око 1.600 постеља I и II  категорије. Исхрана бањских гостију смештеним 
у кућној радиности обезбеђена је у ресторанима хотела "Гејзер" чији је капацитет 
прилагођен потребама Бање.  

Гостима стоји на располагању затворен базен и велики број терена за мале 
спортове. 

 

 
 

8.2. Туларска Бања је лоцирана у зеленој  котлиници уоквиреној шумама. Туларе 
се, на месту где се састају Медевачка и Брајинска река творећи Туларску реку, налази на 
надморској висини изнад 550м. Туларска котлиница је зелена са шумовитим оквиром 
(шумска заједница букве, цера и храста). 
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За разлику од минералних извора Сијаринске Бање, извори и воде у околини 
Тулара  нису још увек добили своје место и значај у туристичко-балнеолошкој понуди 
општина. Састоје се из две групе извора: са алкално-киселим водама (извор «Кисела вода» 
са пет мањих извора) и  са сланом водом («Слана вода» са више мањих изворчића). Ова 
вода се користи у лечењу гастро-интестиналних обољења, анемија и др. Извор киселе воде 
избија у северном делу атара. Вода је пријатна и укусна. Мештани тврде да је раније била 
киселија и пријатнија. То се доводи у везу са неким бушењима која су проузроковала 
мешање са другим водама.  Извор слане воде је сумпорастог, пријатног укуса и њега 
мешатни користе свакодневно за пиће.  Неко од мештана је у земљу ставио вертикалну цев 
кроз коју је потекла вода под снажним притиском, стварајући јак водоскок. Од њега се 
образује поточић киселе воде који отиче низ стрму падину. “Извор на ливади Пантовића” 
настао је бушењем, има кисео укус као и “извор на Пиљевини”. Извор слатке воде се 
налази на 150 до 200 метара од извора киселе и слане воде, што представља занимљивост 
овог краја. 
 
9. Култура и образовање  

 
9.1. Објекат Дома културе је саграђен 2003. године. У њему су усељена установа 

Општинске библиотеке и јавно предузеће Радио Медвеђа, као и канцеларија “Рееда”. 
Објекат има галерију, две гардеробе, пространу бину од 100м2, биоскопску салу са 
балконом и са 310 седишта. Биоскоп није опремљен - нема кинопројектора , бина нема 
расвету тако да је сала за ту врсту послова неопремљена.  
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Дом културе као институција не постоји тако да се и делатност коју би требало да 
врши ова институција не реализује, изузев акција које финансира Министарство културе, 
Координационо тело за југ Србије или понуде установа културе са подручја нашег региона. 

9.2. Општинска бибиотека “Петар Петровић-Његош” је смештена у новом објекту 
Дома култруре на спрату у десном крилу на површини од 177,76 м2. 
 
 
10. Социјална питања 

 
Делатност Центра за социјални рад, базирана је на Закону о социјалној заштити и 

обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичном закону, Кривичном закону, 
Закону о прекршајима, Закону о парничном поступку,  Закону о ванпарничном поступку, 
Закону о извршном поступку, Закону о општем управном поступку и др. 

Овај орган-установа у првом степену решава о следећим правима: материјално 
обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, помоћ у 
кући, дневни боравак, смештај у установу или другу породицу, услуге социјалног рада, 
опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 
једнократне помоћи. Укупан број издржаваних лица је 5575, а незапослених је  1.314 лица.  

Најугроженије групе су незапослена лица - корисници материјалног обезбеђења 
као и “привидно запослени” којих је јако велики број и воде се као запошљени а имају 
недовољна или уопште и немају примања од предузећа код којих се воде као запошљени.  
Такође је и велики број Интерно расељених лица која немају запослење, а угрожена је и 
заједница рома која чини 1% популације.  

10.1 Црвени крст Медвеђа, као хуманитарна организација која спада под окриљем 
Националног Друштва црвеног крста Србије, сарађује са свим институцијама и 
организацијама општине Медвеђа. 

 
 
11. Здравство 

 
11.1.  Здравствену заштиту становништву општине Медвеђа пружа ОЈ Дом здравља 

у Медвеђи са седиштем у Медвеђи. У саставу Дома здравља постоји једна Здравствена 
Станица у Сијаринској Бањи и пет здравствених амбуланти у Лецу, Бучумету, Тулару 
Реткоцеру и Равној Бањи, такође се пружа здравствена заштита у селу Медраговац које се 
налази на територији општине Подујево и становницима села Секирача на подручју 
општине Куршумлија, као и у селима са претежно албанским становништвом Тупалу и 
Ђулекару. 
 
 
12. Школство  

 
 

12.1 Предшколска установа "Младост" из Медвеђе располаже са три објекта за смештај 
деце предшколског узраста од 1 до 7 година.  

Деца су распоређена у четири групе целодневног боравка, у којима је уписано 76 
детета и две групе полудневног боравка, у којима је уписано  53 детета. 

Површина овог објеката  је 920 м 2. У саставу објекта је кухиња за припрему 
оброка, капацитета 380 оброка дневно. Установа има укупно 28 запослених радника од 
којих  22 обавља васпитно-образовну делатност ,  а 6 радника је ангажовано на техничким 
и организационим пословима.   
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Предшколска установа “Младост” такође има и васпитне групе које су распоређене 
по терену (Туларе, Тупале, Сијаринска Бања - две групе, Реткоцер, Рујковац, Негосавље, 
Леце, Газдаре, Бучумет) и раде у адаптираним просторима при основним школама у 
наведеним местима. У установи бораве деца мешовитих националности Срби, Црногорци, 
Албанци и Роми.  

 
Општина Медвеђа на располагању има једну предшколску установу, шест 

основних школа, једњу средњу школу и једну вишу школу.  
12.2. Основна школа « Горња Јабланица» Медвеђа - Данас школу похађа 489 

ученика, смештених у 25 одељења. 20 одељења чине ученици од I - VIII разреда, у 
матичној школи, једно одељење је комбиновано у настави на Албанском језику, а 4 
одељења су подручна у селима : Реткоцер, Црни Врх, Негосавље и Маћедонце.  

Наставу у школи изводи 53 упосленика и то: на Српском језику, а у једном 
одељењу од IV разреда настава се изводи на Албанском језику. 

12.3. Основна школа « Партизански Дом» Бучумет  - остварује наставни план и 
програм у трајању од 8 година, настава се изводи на српском језику. 

Школа као државна установа организована је на принципу централне школе, и два 
територијално издвојена одељења у местима, Рујковац, где се настава изводи на српском 
језику, и Горњи Бучумет где се настава изводи на српском језику. 

Школа има 7 одељења и 42 ученика од тога 35 у централној школи, два у 
издвојеном одељењу у Рујковцу, 5 и 2 у издвојеном одељењу у Горњем Бучумету.  

Укупан број запослених је 16 од тога 10 изводи наставу а 6 су ваннаставно особље.  
12.4. Основна школа « Радован Ковачевић» Леце - Настава се изводи на српском 

језику. 
Школа, као државна установа, организована је на принципу централне школе, са 

седиштем у Лецу, и пет територијално издвојених одељења у местима: Газдаре, Стубла, 
Дренце, Доњи Гајтан и Горњи Гајтан. 

Школа са издвојеним одељењима располаже са 15 учионица. Услови за рад у новим 
школским зградама у Газдару ( 4 одељења ), Стубли и Доњем Гајтану са савременим 
учионицама, опремљење са новим инвентаром, наствним средствима и становима за 
наставнике, су јако солидни за рад ових одељења. Нова школска зграда у Дренцу је 2001. 
године изграђена средствима донатора Европске заједнице. 

12.5. Основна школа « Зејнел Хајдини» Тупале - настава се изводи на албанском и 
на српском језику. Школа као државна установа организована је на принципу централне 
школе и два територијално издвојена одељења у местима Капит, где се настава изводи на 
албанском језику, и Ђулекаре где се настава изводи на албанском и српском језику. 

Школа са издвојеним одељењима располаже са 6 учионица и 2 кабинета, школа 
има солидне терене за кошарку, мали фудбал, одбојку, услови за рад су релативно повољни 
јер школа има укупно 31 ученика од тога 23 у централној школи, два у издвојеном 
одељењу у Капиту и 6 у издвојеном одељењу у Ђулекару. Укупан број запослених је 17 од 
тога 11 изводи наставу а 6 су ваннаставно особље.  

12.6. Основна школа « Владимир Букилић» Туларе – Школу тренутно похађа 
укупно 45 ученика, и то  у девет одељења у централној школи у Тулару и издвојеним 
одељењима у Медевцу, Мркоњи, Богуновцу и Чокотину са 7 ученика. Настава се одржава 
само на српском језику обзиром да школа покрива територијију насељену само српским и 
црногорским живљем.  

Централна школа располаже са 6 учионица и 4 издвојена одељења. Школа поседује 
и терен за мале спортове, нема фискултурну салу ни кухињу, као ни уређен мокри чвор у 
самој згради те тако ђаци користе тоалет ван школе.   
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12.7. Средња техничка школа « Никола Тесла » Медвеђа - Је државна установа у 
којој се стиче средње стручно образовање и васпитање и остварује наставни план и 
програм у трајању од 4 године, настава се изводи на српском језику и на албанском језику. 

Школа као државна установа организована је на принципу средње техничке школе. 
Школа располаже са више радних просторија, од тога 5 кабинета, школа има солидне 
терене за кошарку мали фудбал, услови за рад су релативно повољни, школа има укупно 15 
одељења од којих је једно на албанском језику и 379 ученика, распоређених у три смера и 
то: Економски IV степен, угоститељски III, машински IV . 

Укупан број запослених је 45 од тога 35 изводи наставу a 10 су ванаставно особље.  
 
12.8. Виша Економска школа  "Пећ" у Лепосавићу је образовна институција која од 

школске 1999/2000. године из добро познатих разлога своју делатност обавља у 
Лепосавићу односно школске 2003/2004. године отворено је истурено одељење у Медвеђи. 
У новим условима у новој средини Школа данас образује кадрове на двогодишњим и 
трогодишњим студијама. У првој години студија студенти стичу знања из опште 
проблематике еконимије и бизниса: менаџмента, маркетинга, рачуноводства, 
информационе технологије.  

 
 
 

13. Спорт 
 
 
 

Спорт као заначајна област друштвеног живота последњих година на подручју 
општине Медвеђа доживео је  експанзију. У овој средини тренутно егзистира и 
функионише четири спортска клуба а то су Фудбалски, Кошаркашки, Карате и Шаховски 
клуб "Јабланица", који се такмиче у различитим ранговима такмичења. Они представљају 
понос ове средине и омогућавају младима Медвеђе да се кроз спорт правилно и здраво 
развијају а свим мештанима да уживају у спортским надметањима, у смислу да су један од 
основних предуслова за останак младих у Медвеђи. 

 
 
13.1.  Објекти и реквизити - Према постојећем стању у Мевеђи постоје неколико 

спортских објеката отвореног и затвореног типа. Објекти затвореног типа су спортска 
дворана и спортска сала основне школе “Горња Јабланица”, док су отореног типа спортски 
терени који су распоређени на различитим локацијама у Медвеђи.  

 
 
13.2. Спортске сале и дворане - Завршетак спортске дворане у Медвеђи омогућио 

је брз развој дворанског спорта и условио напредак клубова у више рангове такмичења. 
Тренутно дворану за своја такмичења користе кошаркашки клуб Јабланица, и фудбалски 
клуб за реализовање базних припрема у  предтакмичарском периоду, као и грађани за  
слободне спортске активности.  У перспективи је да ученици средње техничке школе 
“Никола Тесла” за потребе обављања наставе физичког васпитања такође користе овај 
објекат. 
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Спортска сала основне школе “Горња Јабланица” била је први затворени спортски 

објекат у Медвеђи. Ученици ове школе у њој обављају  активности везане за физичку 
културу а такође су је током протеклих година користили и спортски клубови и 
рекреативци.  



Стратешки план општине Медвеђа 
 

 27

13.3.  Отворени спортски објекти - На територији града тренутно постоји неколико 
отворених терена за мале спортове.  Најзначајни од њих је терен за мале спортове код 
дечијег вртића “Младост”  који је пре две године средствима општине и страних донатора 
реконструисан.  

13.4. Спортски клубови - Фудбалски клуб “Јабланица” постоји преко 80 година и то 
је најстарији клуб на овом подручу. Кроз овај клуб током богате историје прошло је много 
фудбалкских талената. Своје утакмице Јабланица игра на градском стадиону који је 
смештен на обали реке Јабланице на путу према засеоку Чокотанци.  

Кошаркашки клуб “Јабалница” егзистира од 1989. године. Током свог 
седамнаестогодишњег постојања успео је да избори пласман у прву српску лигу што је у 
рангу треће савезне лиге и тако се такмичи са клубовима из већих градова Србије. 
Тренутно има око 50 регистрованих чланова који су распоређени у три селекције, прву и 
другу сениорску  екипу и селекцију млађих категорија. У протекле две године био је један 
од најуспешнијих тимова прве српске лиге што је помогло да се име Медвеђе пронесе 
читавом Србијом и ова средина забележи  као значајна  за развој кошарке у нашој земљи.   

Карате Клуб “Јабланица”  у свом шестогодишњем постојању успео је да окупи 
велики број полазника и тако популаризује карате спорт у Медвеђи. Тренутно броји преко 
шесдесет чланова узраста од девет до шеснаест година који се тракмиче на разним 
такмичењима широм земље и иностранства и постижу значајне резултате. За своје 
тренинге чланови клуба користе спортску салу основне школе “Горња Јабалница” чији 
услови тренутно не задовољавају потребне критеријуме.  

Шаховски клуб “Јабалница” је најмлађи спортски клуб на овим просторима. 
Постоји четири године и тамичи се у окружној шаховској лиги јабланичког и пчињског 
округа. Броји око 30 регистрованих чланова а што се тиче резултата они из године иду 
узланом линијом. Својих просторија нема а тренутно користе просторије општинског 
одбора Социјалдемократске партије.  

Спорт у Медвеђи заузима важно место у свакодневном животу и тежи ка 
професионализму. Времена у којима су сви спортски клубови из Медвеђе били аутсајдери 
у својим такмичењима далеко су за нама. Спортисти Медвеђе имају перспективу да заузму  
важно месту у развоју спорта Србије, али је за тако нешто неопходно  издвојити значајна 
новчана средства, припремити објекте и обезбедити неопходне спортске реквизите и 
средства а све у циљу што бољих садржаја за младе који су један од основних предуслова 
останка младих на овом простору.   
 
14. Невладине организације  
 
Регистроване невладине организације у општини Медвеђа су: 

1. Центар за мировне студије, 
2. Еколоски покрет Медвеђа, 
3. Ромски центар Медвеђа, 
4. Културни центар Медвеђа, 
5. Организације за развој  туризма, развој села и заштиту животне средине Медвеђа, 
6. Женски ценар Медвеђа, 
7. «Схпетими» невладина организација за образовање, спрот, културу са седиштем у 

Сијаринској Бањи. 
 
Већина или све невладине организације на територији општине су неактивне док су 
раније и биле укључене у реализацију мањих пројеката које су финансирали поједини 
стране донатори и невладине организације (УНДП, ЦХФ и сл.).  
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РБ
Подносилац            ( 

име, адреса, 
бр.тел.)

П
р
и
о
р
и
т

е
т
и
:
 

Дета
љни 
циљ :

Назив пројекта : Сврха :
Kоји су 

очекивани 
резултати?

Који је дугорочни 
утицај :

Временски 
оквир :

Oдговоран за 
реализацију 
пројекта :

Извори 
финансирања 

:

Процена 
вредности у 
динарима:

Рок за 
реализацију 

:

Да ли је већ 
поднешен 
код неког 
Министарст
ва, донатора 

:

Пројектна 
документација :

1

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.1 / 
1.5.5.

Оснивање и опремање 
туристичке организације

Стварање услова 
за бављење 
туризмом

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

2,500,000.00 6 месеци ЦХФ и 
Општина

Одлука СО о 
оснивању

2

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња конгресног, 
забавног и културног центра

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

51,291,000.00 12 месеци НИП, КТ ДА

3 МЗ Рујковац 1.6. 1.6.2.

Археолошка истраживања 
на локацијама Бандер, 
Каљаје и Мала Река у 

Рујковцу (конзервација и 
истразивање) као и 

Византијске базилике у 
Рујковцу.

Стварање услова 
за бављење 
туризмом

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011 Општина 

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

12 месеци ДА

4

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.1 / 
1.5.5.

Оснивање и опремање 
туристичке организације

Стварање услова 
за бављење 
туризмом

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

5

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Набавка опреме И 
инвентара за хотел "Гејзер"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

312,819,999.00 24 месеца НИП

6

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.

Наткривање отворених 
базена, доњих И горњих 

спортских терена (изградња 
тзв. Балона)

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

20,000,000.00 12 месеци НЕ Да, Фазно у току

7

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.

Изградња пратећих 
објеката, уредјење, 
унапређење И 

популаризација ловног И 
риболовног туризма

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2008

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 12 месеци НЕ ДА
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Подносилац            ( 

име, адреса, 
бр.тел.)

П
р
и
о
р
и
т

е
т
и
:
 

Дета
љни 
циљ :

Назив пројекта : Сврха :
Kоји су 

очекивани 
резултати?

Који је дугорочни 
утицај :

Временски 
оквир :

Oдговоран за 
реализацију 
пројекта :

Извори 
финансирања 

:

Процена 
вредности у 
динарима:

Рок за 
реализацију 

:

Да ли је већ 
поднешен 
код неког 
Министарст
ва, донатора 

:

Пројектна 
документација :

8

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Реконструкција и надградња 
ресторана "Јабланица"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2008

Координационо 
тело за општине 

Прешево, 
Бујановац и 
Медвеђа

Координацио
но тело за 
општине 
Прешево, 
Бујановац и 
Медвеђа

26,000,000.00

9
Риболовачко 

удружење Медвеђа 1.5. 1.5.1.
Уређење језера у Новом 

насељу и изградња пратећих 
објеката

Стварање услова 
за бављење 
туризмом

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу"

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

4,500,000.00 0 месеци ДА,ЦХФ

Предмер и 
предрачун, 
скица     ( 
регулисани 
имовински 
односи)

10

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња новог хотела у 
Сијаринској Бањи

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

11 МЗ  Туларе 1.1. / 
1.6.

1.1.2. 
/ 

1.6.1.

Изградња фабрике за 
експлоатацију кисело-
сумпорне воде у Тулару

Покретање 
привреде

Економски 
ефекат

Смањена 
незапосленост  
боља социјална 

сигурност

2010 Општина

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

12 МЗ Реткоцер 1.1. 1.1.2. Изградња мање фабрике 
(погона) за прераду дрвета

Пoкрeтaње 
привреде

Економски 
ефекат кроз 
запосљавање

Смањена 
незапосленост И 
боља социјална 

сигурност

2010 Општина

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС

0.00 0 месеци NE

13

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.
Унапређење рада И понуде 
традиционалног фестивала 

"Гејзерске ноћи"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2010

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

14

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Реконструкција хотела 
"Гејзер"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2007

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

26,558,876.11 0 месеци НЕ
Стратегија 
унапређења 

бањског туризма

Page 2
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име, адреса, 
бр.тел.)

П
р
и
о
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и
т

е
т
и
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Дета
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циљ :

Назив пројекта : Сврха :
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очекивани 
резултати?

Који је дугорочни 
утицај :

Временски 
оквир :

Oдговоран за 
реализацију 
пројекта :

Извори 
финансирања 

:

Процена 
вредности у 
динарима:

Рок за 
реализацију 

:

Да ли је већ 
поднешен 
код неког 
Министарст
ва, донатора 

:

Пројектна 
документација :

15

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња конгресног, 
збавног и културног центра

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

2,500,000.00 0 месеци ЦХФ и 
Општина

16

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.
Реконструкција и набавка 

опреме за ресторан 
"Јабланица"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 

26,000,000.00 0 месеци ДА Урађена студија 
изводљивости

17

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.
Реконструкција И набавка 

опреме за ресторан 
"Синдикално"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

18

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5.
1.5.5. 

/ 
1.5.6.

Наткривање лековитих 
извора и израда инхалатора

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

19

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.
Изградња "топле везе" 

Хотели - Базени 
(топлификација базена)

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

20

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.
Изградња И реконструкција 
купалиста вана хотела (каде 

1,2,3.)

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

21

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња апартманског 
насеља

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

153,000,000.00 0 месеци НЕ Постоји идејно 
решење

22

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња терена за велики 
фудбал

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 

0.00 0 месеци НЕ
Комплетна 
пројектна 

докумантација
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РБ
Подносилац            ( 

име, адреса, 
бр.тел.)

П
р
и
о
р
и
т

е
т
и
:
 

Дета
љни 
циљ :

Назив пројекта : Сврха :
Kоји су 

очекивани 
резултати?

Који је дугорочни 
утицај :

Временски 
оквир :

Oдговоран за 
реализацију 
пројекта :

Извори 
финансирања 

:

Процена 
вредности у 
динарима:

Рок за 
реализацију 

:

Да ли је већ 
поднешен 
код неког 
Министарст
ва, донатора 

:

Пројектна 
документација :

23

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња трзног центра
Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

24

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња хотела са 200 
лезаја "Wеллнес програм"

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

25

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5.

Уредјење простора 
Сијеринске Бање 

(хортикултура, расвета, 
хидрантска мреза, песацке 

стазе, клупе итд.)

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

26

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња трим стаза
Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

27

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња хиподрома
Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ

28

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња голф терена
Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011 Општина

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС,

0.00 0 месеци НЕ

29

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.5. Изградња зичаре и терена за 
зимске спортове

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011 Општина

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

0.00 0 месеци НЕ
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РБ
Подносилац            ( 

име, адреса, 
бр.тел.)

П
р
и
о
р
и
т

е
т
и
:
 

Дета
љни 
циљ :

Назив пројекта : Сврха :
Kоји су 

очекивани 
резултати?

Који је дугорочни 
утицај :

Временски 
оквир :

Oдговоран за 
реализацију 
пројекта :

Извори 
финансирања 

:

Процена 
вредности у 
динарима:

Рок за 
реализацију 

:

Да ли је већ 
поднешен 
код неког 
Министарст
ва, донатора 

:

Пројектна 
документација :

30 МЗ Рујковац 1.5. 1.5.5.

Обезбеђивање средставаза 
одржавање традиционалног 

фестивала изворног 
ствараластва и ликовне 
колоније у Рујковцу

Побољшање 
туристичке 
понуде

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристичка 
понуда

2009-2011 Општина

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

2,000,000.00 НЕ

31
НВО Културни 

центар 1.6. 1.6.2.
Формирање фолклорне 
секције и очување 
културног наслеђа

Развој туризма Економски 
ефекат

Побољшан 
стандард 

становниства
2009-2011

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу"

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС,

0.00 0 месеци НЕ

32
НВО Културни 

центар 1.6. 1.6.2. Организовање сајма сеоског 
туризма

Стварање услова 
за бављење 
туризмом

Економски 
ефекат

Унапређена 
туристицка 
понуда

2009-2011

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу"

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 

2,000,000.00 5 година ДА

33

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.3. Фабрика минерлне воде у 
Сијаринској бањи Развој привреде Економски 

ефекат

Побољсан 
стандард 

становниства
2009-2011 НВО Културни 

центар

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

2,000,000.00 NE

34

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

1.5. 1.5.3.

Изградња топлих леја са 
природном топлом водом у 

Сијаринској бањи и 
Медвеђи укључујући села 
између ова два места.

Развој 
пољопривреде

Економски 
ефекат

Побољан 
стандард 

становниства
2009-2011

Завод за 
специјализовану 
рехабилитацију 

"Гејзер" 
Сијаринска Бања

Општина, ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу", 
Влада РС, 
Донатори

НЕ
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