
 

 
Република Србија 

Општина Сурдулица 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

2007 - 2011 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурдулица 
Jaнуар 2007 



САДРЖАЈ 
 
 
 

I. УВОД 

II. ВИЗИЈА 

III. СТАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

IV. ПРИОРИТЕТИ 

V. ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ 

VI. SWOT  АНАЛИЗА 

VII. STEP АНАЛИЗА 

VIII. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

IX. КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА 

X. АКЦИОНИ ПЛАН 



ИЗРАДА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
 

Потписивањем Стандардног Писма Споразума између Уједињених Нација 
Програма за развој и Општине Сурдулица, за имплементацију друге фазе Програма 
за опоравак и развој Општина (MIR2) дана 20.03.2006.године, општина Сурдулица 
приступила је изради стратешког плана за период 2007-2011. године. 

''Стратегија развоја општине Сурдулица 2007-2011'' усвојена је на седници 
Скупштине општине Сурдулица 11.01.2007. године. 

Стратешки партнер на изради овог документа била је канцеларија UNDP 
(Уједињене Нације Програм за Развој) за Јужну Србију кроз програм MIR2 (Развој 
и опоравак општина). Процес прикупљања података, систематизације, дефинисања 
праваца развоја и израде документа трајао је 9 месеци. 

''Стратегија развоја општине Сурдулица 2007-2011'' је документ којим 
општина Сурдулица одређује смернице и приоритетне правце развоја за 
петогодишњи период који ће битно утицати на побољшање услова живота грађана. 
Дефинисане су конкретне акције и одговорности за имплементацију у овом 
временском периоду што је предуслов за остварење комплексног процеса развоја 
општине. Доношењем Стратегије створени су предуслови за добијање подршке 
Владе Републике Србије, Европске Уније и других инвеститора и донатора. 

Израдом и имплементацијом Стратегије отварају се могућности за веће 
учешће у програмима за развој региона којем наша заједница припада и развој 
трансрегионалне и трансграничне сарадње. Овим документом дефинишу се 
смернице за будућност а потпуна, координисана и правовремена имплементација 
ове Стратегије биће приоритет свих нас. 

Процес израде стратешког плана захтевао је иновативне приступе у 
планирању и кооперативан приступ проблемима са којима је локална самуправа 
суочена. Због тога у проналажењу ефикасних решења укључен је пословни сектор, 
инстуције власти и грађани. 

Стратегија је отворен, динамичан документ што значи да се може 
прилагођавати изменема и кретањима у друштву у зависности од остварења 
појединих приоритета и циљева означених у овом документу. Стратегија ће бити 
једном годишње ревидирана, када ће се процењивати успешност имплементације, 
као и усклађеност буџета општине и акционог плана који је део овог документа. 

Принципи којима смо се руководили приликом израде Стратегије: 
⇒ Успостављање партнерског односа између локалне самоуправе, 

приватног и невладиног сектора. Свеобухватност документа потврђује и 
постигнути концезус више од 60 појединаца различитих профила и образовања 
који су били ангажовани на изради овог документа. 

⇒ Урадити реалану, остварљиву и одрживу Стратегију. То значи да се 
базира на разумевању постојећег стања, да је реално примењива у пракси и да 
представља основу за израду акционог плана у наредних 5 година. У акционом 
плану дефинисане су конкретне акције и износ новчаних средстава за сваку 
појединачну акцију. 

⇒ Одредити приоритете за укупан развој у наредних 5 година, приоритете 
за сваку област и динамику њихове реализације кроз детаљне циљеве. 

⇒ Танспарентнос и јавност у процесу израде Стратешког плана Општине. 



 
У изради Стратешког плана општине Сурдулица учествовало је више од  60 

грађана који су били укључени у рад следећих група: 
ГЛАВНА ГРУПА за израду Стратешког плана именована од стране 

Председника Општине који чини 20 чланова, 
РАДНА ГРУПА – ЕКОЛОГИЈА  коју чини  17 чланова, 
РАДНА ГРУПА –ЕКОНОМИЈА коју чини  24 члана, 
РАДНА ГРУПА – СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ, 

ЗДРАВСТВО коју чини 16 чланова. 
Израда  Стратегије текла је поступно, корак по корак: 
Организовање (формирање радних група и избор координатора, одржавање 

почетних радионица) 
Прикупљање информација и података, снимање ситуације на терену – “осликавање 
” реалне слике општине  

Идентификација стварних и потенцијалних могућности и најважнијих 
питања и дефинисање визије и мисије општине 

Анализа прикупљених података из више перспектива (снаге и предности), 
употребом признатих аналитичких алата ( SWOT, STEP ) као и унутрашњи и 
спољњи фактори ризика (слабости и претње)    
Поштујући поменуте принципе, радне групе  су идентификовале 5 стратешких 
циљева чијом релизацијом ће општина Сурдулица у наредном петогодишнјем 
плану остварити визију :  

 Одрживи развој базиран на природним ресурсима 
 Унапређенје привредних делатности на коридору М 1-13 Р 122  
 Одржавање здравља људи кроз унапређење заштите животне средине 
 Унапређење, заштита и очување духовног, историјског и економског 
садржаја општине. 

 Подизање и остваривање стандарда и осталих услова живота. 
Реализацијом стратешких циљева уз поштовање стварних приоритета и 

имлементацијом детањних циљева довешћемо нашу Општину до остварења визије 
  

“ СУРДУЛИЦА - ЛИДЕР РЕГИОНАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА “ 
 

Захвалност за учествовање на изради Стратегије дугујемо грађанима 
општине Сурдулица, невладиним и владиним организацијама и свима који су нам 
добронамерно усмеравали пажњу на реалне околности. 

Нарочито се захваљујемо УНДП и Европској агенцији за реконструкцију 
због подршке коју су нам пружили на изради овог значајног документа. 

 
2



В И З И Ј А: 
 

СУРДУЛИЦА  –  ЛИДЕР  РЕГИОНАЛНОГ  ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ: 
 

1. Одрживи развој базиран на  природним ресурсима 

 

 П р и о р и т е т и :  
1.1 Израда планске, урбанистичке и техничке документације у циљу економског развоја 
  Детаљни циљеви за приоритет 1.1: 

 
 1.1.1 Израда базе подземног катастра (снимање подземних водова –инсталација); 
 1.1.2 Израда урбанистичких планова за туристички центар Власина; 
 1.1.3 Израда урбанистичког плана Сурдулице; 

 1.1.4 Израда урбанистичког плана за гранични прелаз Стрезимировци; 

 1.1.5 Израда техничке документације и студија изводљивости о искоришћавању обновљивих 
извора енергије а пре свега термалних извора воде у махали Машинце-МЗ Ћурковица, о 
могућности подизања мини електрана ( мањих од 10 мw) и еолских паркова; 
 

1.2 Организовање профитабилне пољопривредне производње засноване на тржишним 
принципима 

  Детаљни циљеви за приоритет 1.2: 
 

 1.2.1 Изградња зелене и сточне пијаце због бољег пласмана пољопр. производа; 
 1.2.2 Стварање предуслова за организовану производњу и пласман робе кроз оснивање 

кооператива; 
 1.2.3 Обезбеђење лакшег приступа подстицајним средствима и кредитима како од пословних 

банака тако и од владе РС и донатора; 
 1.2.4.      Подстицање регистрација «живих « пољопривредних газдинстава;  
 1.2.5 Подстицање стварању предуслова а касније и услова за развој несразвијених грана 

(пчеларство, лековито биље итд) и специфичних врста органске производње; 
 1.2.6 Обезбедити одрживост и унапређење рада Агробизнис центра ; 

 

2. Унапређење привредних делатности на коридору М 1-13 и Р 122  

 

 П р и о р и т е т и : 
2.1 Стварање предуслова за развој малих и средњих предузећа 
  Детаљни циљеви за приоритет 2.1: 

 
 2.1.2 Иницијатива постојећих удружења и локалне самоуправе за оснивањем предузетничког 

центра-биснис инкубатора или асоцијације предузетника; 
 2.1.3 Презентација и промоција Сурдулице и Власине као профитабилне локације за улагање; 
 2.1.4 Дефинисање, проглашење, уређење и промовисање зоне унапређеног пословања; 

 
2.2 Унапређење «економске» инфраструктуре 
  Детаљни циљеви за приоритет 2.2: 

 
 2.2.1 Стварање инфраструктурних и амбијенталних предуслова за индустријски парк у оквиру 

постојеће индустријске зоне и његова промоција; 
 2.2.2 Стварање инфраструктурних предуслова за реализацију «green field» пословања; 
 2.2.3 Изградња паркинг простора у граду  и индустријској зони; 
 2.2.4 Санација, реконструкција и изградња локалне путне мреже; 
 2.2.5 Решавање водоводне и канализационе мреже у сеоским равничарским срединама као и 

њихово (где то услови дозвољавају) повезивање на градску мрежу; 

 



 2.2.6 Решавање проблема атмосферских вода у градској средини; 

 2.2.7 Решавање проблема лошег водоснабдевања на Власинском језеру; 
 2.2.8 Каблирање 35 КВ далековода који пролазе кроз насеље Сурдулица (високо напонска 

мрежа); 

 2.2.9 Реконструкција постојећих далековода; 

 2.2.10 Изградња трафо станица 10/04 на Власини (средње напонска мрежа); 

 2.2.11 Реконструкција целе ниско-напонске мреже; 

 2.2.12 Реконструкција телекомуникационе инфраструктуре (опремање постојећих централа 
одговарајућом опремом – АДСЛ) ради бржег приступа глобалној мрежи – интернету; 

 2.2.13 Дефинисати јавну расвету (планирање, пројектовање и изградња нове јавне расвете у 
граду, на Власини и у селима); 

 

2.3 Проширење регионалне и трансграничне економске и културне сарадње   
  Детаљни циљеви за приоритет 2.3: 

 
 2.3.2 Регионална сарадња у активностима гасификације; 
 2.3.3 Регионална сарадња у активностима заштите и унапређење животне средине; 
 2.3.4 Регионална сарадња у разним активностима имплеметације ППППН Власина; 
 2.3.5 Шира регионална сарадња која подразумева трансграничну сарадњу; 

 
2.4 Унапређење услужних делатности у циљу економског развоја 
  Детаљни циљеви за приоритет 2.4: 

 
 2.4.1 Реконструкција где је то потребно постојећих објеката здравства, културе и образовања као 

и припремне активности за изградњу нових а потребних објеката у делу спорта а све то у 
циљу што бољег нивоа пружања разних услужних делатности; 

 2.4.2 Прављење заједничке електронске базе података локалне самоуправе, њених јединица 
(МЗ/МК), ЈП, установа и разних локалних институција (здравство, школство, банке....); 

 2.4.3 Унапређење примарне здравствене, социјалне и дечије заштите у општини Сурдулица са 
посебним освртом на сеоске средине; 
 

2.5 Јачање људских ресурса 
  Детаљни циљеви за приоритет 2.5: 

 
 2.5.2 Покретање иницијативе о сакупљању подстицајних средтава кроз  оснивање Фондова који  

ће пружити подршку школовању и обуци кадрова специјалних занимања од виталног 
значаја за развој општине;   

 2.5.3 Обука особља локалне самоуправе, ЈП и институција у циљу бољих пружања услуга кроз 
отварање и функционисање локалног едукативног центра; 
 

3. Одржање здравља људи кроз унапређење заштите животне средине 

 

 П р и о р и т е т и : 
3.1 Едукација становништва и подизање нивоа свести о значају унапређења и одржавања заштите 

животне средине 
  Детаљни циљеви за приоритет 3.1: 

 
 3.1.1 Организовање састанака, саветовања, семинара, трибина јавних расправа у циљу едукације 

становништва и подизања њиховог нивоа свести о значају унапређења и одржавања заштите 
животне средине; 

 3.1.2 Константна медијска кампања о значају унапређења и одржавања заштите животне средине, 
која ће радити у сарадњи: локална самоуправа-надлежне републичке институције-локалне 
институције-привреда; 



 
3.2 Активно учешће свих сфера друштва у имплементацији ЛЕАП-а, са посебним освртом на 

индустријско загађење 
  Детаљни циљеви за приоритет 3.2: 

 
 3.2.1 Завршетак ЛЕАП-а и његово  усвајање од стране СО; 
 3.2.2 Медијска кампања о садржини и значају ЛЕАП-а; 
 3.2.3 Реализација ЛЕАП-а и медијска презентација свега урађеног; 
 3.2.4 Организовање састанака, саветовања, семинара, трибина јавних расправа у току 

имплементације ЛЕАП-а са посебним освртом на решавање проблема индустријских 
загађивача; 

 3.2.5 Прерастање радне групе за израду ЛЕАП-а у Еколошку канцеларију општине Сурдулица; 
   
3.3 Боља сарадња релевантних субјекатa из области екологије у циљу спровођења свих активности 

везаних за екологију 
  Детаљни циљеви за приоритет 3.3: 

 
 3.3.1 Формирање независног Радног тима, од стране локалне самоуправе, које би координирало 

активностима заштите животне средине а које би повезивало све интересне стране на 
локалном нивоу; 

 
 П р и о р и т е т и : 
3.4 Стварање предуслова релевантним субјектима из области екологије за пружање адекватних 

услуга   
  Детаљни циљеви за приоритет 3.4: 

 
 3.4.1 Активно учешће локалне самоуправе у решавању проблема регионалне депоније (за чврсти 

отпад) и рециклажног центра, као и уређење локалне депоније до њеног затварања, санације 
и ремедијације; 

 3.4.2 Стварање услова за нормално функционисање предузећима комуналне делатности у виду 
техничке и инфраструктурне опремљености и административно уређење уз очување 
амбијенталних предуслова; 

 3.4.3 Санација и рекултивација дивљих депонија; 
 3.4.4 Константни мониторинг стања животне средине (Израда неопходне документације и студија: 

о загађивачима ваздуха, о буци, израда карте изворишта вода....); 
 3.4.5 Заштита фонда шума, земљишта, вода и биљног и животињског света; 
 3.4.6 Одређивање локација и њено уређење за гробља, сточно гробље и кафилерију; 
 3.4.7 Решавање проблема отпадних вода у индустријској зони; 

 
3.5 Омогућавање становништву да пружи пун допринос у одржавању беспрекорно чисте општине 
  Детаљни циљеви за приоритет 3.5: 

 
 3.5.1 Одређивање адекватних локација за постављање контејнера; 
 3.5.2 Постављање еко контејнера, корпи за отпадтке (у домаћинствима и на улици) на целој 

територији општине; 
 3.5.3 Решавање проблема животиња луталица – формирањем кафилерије; 
 3.5.4 Решавање проблема реклама, постера,умрлица тј постављање адекватних паноа за то; 
 3.5.5 Уређење санитарних чворова у свим јавним објектима; 
 3.5.6 Спроводити Општинске одлуке о забрани држања животиња у градском подручју; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Унапређење, заштита и очување духовног, историјског и економског садржаја општине 

 

 П р и о р и т е т и : 
4.1 Унапређење верске и националне толеранције упознавањем основних културно-историјских и 

духовних вредности присутних вера и нација 
  Детаљни циљеви за приоритет 4.1: 

 
 4.1.1 Целовит план заштите, очувања и унапређења духовног и историјског садржаја општине 

Сурдулица са посебним акцентом на верске објекте; 
 4.1.3 Медијска промоција и кампања о културним, историјским и духовним вредностима општине; 
 4.1.4 Стварање предуслова који ће омогућити свим становницима општине да користе свој језик, 

културу, писмо али и да упознају и остале културе које су заступљене ; 
 

4.2 Унапређење сарадње локалне самоуправе, јавних предузећа и институција и НВО сектора у 
циљу одржавања и промоције духовног, историјског и економског садржаја општине 

  Детаљни циљеви за приоритет 4.2: 
 

 4.2.1 Формирање стручних тимова (мултиресорски стручни тим); 
 4.2.2 Боља техничка опремљеност  ЈП и ЈУ у наредне 3 године; 
 4.2.3 Информатичко повезивање ЈП и ЈУ и прављење заједничке базе података; 
 4.2.4 Едукација  запошљених у ЈП и ЈУ  у складу са њиховим потребама; 
  

5. Подизање и остваривање стандарда и општих услова живота 
 

 ПРИОРИТЕТИ: 
5.1 Унапређење социјалне сигурности грађана 
  Детаљни циљеви  за приоритет 5.1: 

 
5.1.1 Прихватна станица за децу са асоцијалним понашањем; 
5.1.2 С.О.С служба; 
5.1.3 Прихватилиште за жене и децу жртве насиља; 
5.1.4 Саветовалиште за брак и породицу; 
5.1.5 Организовањe помоћи у кући остарелим особама; 

 

5.1.6 Унапређење локалне сарадње између свих институција које се баве проблемом социјалне 
заштите; 
 

5.2 Промоција потенцијала општине Сурдулица у туризму, здравству, екологији, пољопривреди и 
образовању у земљи и иностранству 

  Детаљни циљеви  за приоритет 5.2: 
 

 5.2.1 Формирање канцеларије за развој општине Сурдулице; 
 5.2.2 Издавање летописа, информатора или сл. о Општини Сурдулица; 
 5.2.3 Дефинисање динамичког Web сајта општине Сурдулица и њених институција. 

 



Профил општине Сурдулица 
 

Општина Сурдулица се налази у 
региону јужне Србије (крајњи југо исток- 
географске координате ϕ = 42°41 ' Н.Е., 
λ=22°11' Е. Гр), у Пчињском округу на самој  
државној граници са суседном Републиком 
Бугарском, са југа су општине Врање и 
Босилеград,са запада општина Владичин Хан 
из Пчињског округа , а са севера је општина 
Црна Трава из Јабланичког округа. Кроз њену 
територију пролазе и делови државних путева:   
М 1-13,   Р 122,   Р 124 (а)  и  Р 124 (б). 

 
 Назив општине  Сурдулица 
Површина, км2  628 

Географски положај 
 
 

Географска  ширина  ϕ = 42°41 ' 
сгш, географска дужина 
λ=22°11' Е. Гр. 

Клима  Умерено континентална 
Пољопривредна површина, %  53,5 

Број  41 Насеља 
Величина, км2  15,30 

Број катастарских општина  39 
Број регистрованих месних заједница  22 

Становништво  22190 ♂ 
49.30% 

♀ 
50.70% 

Становништво, према попису 1991  244489  
Пораст/пад становништва 1991/2002  -2299 
Просечни годишњи  -9.0 
Природни прираштај 2003 .г.  -72 
Радно способно становништво (укупно)  13965 

Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.)  7397 

Радно способно женско становништво (од 15 - 59 год.)  6568 
Женско становништво (од 15 - 49 год.)  5251 
Број газдинстава  6967 
Просечан број чланова  по домаћинству  3.18 
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Географски подаци 
 

Општина Сурдулица спада у „недовољно развијене општине“, по критеријумима Завода за 
развој Републике Србије ( Службени Гласник РС 53/95) . Клима је умерено континентална  са 
четири годишња доба. Просек падавина износи 767 мм, док годишња просечна температура 
износи 10.5 оС. Сурдулица има повољан 
географски положај. Од међународног 
пута Ниш-Скопље-Солун ( Е - 75 ) 
Сурдулица је удаљена свега 10 Км, добро 
је повезана и са аеродромима у Београду 
(330Км), Скопљу (120Км), и Софији 
(110Км). 
Општина Сурдулица је смештена у сливу 
реке Врле, у Масуричком пољу и на делу 
власинске висоравни у у горњ  Јерме 
и Божи ке реке.Општина се протеже дуж 
државне  са Бугарском у дужини 
од 42км, а површин  од 628 км 
квадратних и надморској исини од 475м 
до преко 1500м.Сурдулица је ослоњена 
на високе планине Варденик/1875м/ и 
Чемерник м/. 
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Становништво  
 

На простору од  628 км2, по попису 2002.г. живи 22190 становника у 41 насељу , у самом 
граду ж

 распоред становника општине Сурдулица 

иви 10914 становника ( 49,18%) док остали становници ( 11276 ) живе у селима (50.82%). 
Укупан број домаћинстава у општини износи 6967. У овој општини присутна је стална 
тенденција пада броја становника због негативног  природног прираштаја између два пописа 
1991 и 2002 број становика се смањио за 2299. Полну стуктуру становништва карактерише веће 
присуство жена ( 50,70%) у односу на мушкарце (49,30%). Општина је мулти етничка са 
доминантним присуством Срба. Етничка структура: Срби 82,35% , Роми 9,01%, Бугари 4,52% и 
остали 4.11%.  
 

Територијални        
Број  

Насеља Становника 
Површина општине % 

км2 

Град 49.18 1 10914 
Приградско село 6 4450 20.05 
П  5 

209 
олу удаљено село 2361 10.64 
Удаљено село 29 4465 20.12 419 

Укупно 41 22190 100.00 628 
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Упоредни преглед броја становника

Република Србија Јужна Србија
Пчињски округ Сурдулица

 Етничка структура становништва          
 
         Запошљеност / незапошљеност 

Један од основних показатеља нивоа развијености је и број запослених радника, посебно у 
односу

         Број незапослених – (1990- 2003) 

                        

  
 

 на укупно становништво. У Општини је запослено 6.008 радника  што представља 27,08% 
од укупног броја становника и далеко је мањи од оптималне запослености која треба да износи  
42.00% од укупног броја становника. Већина регистрованих запослених људи ради у привреди 
49,62% , ванпривреда је заступљена а 18.28% док самостално обавља делатност 32,10%. Највећи 
број запослених у Сурдулици долази из мешовитог сектора али је значајни удео и друштвеног 
сектора са 29,30%.  
 
  

 1990 2000 2002 2003 
Република Србија 633856 731320 9  04494  
Јужна Србија 42407 50219 64391 69911 

П  19041 чињски Округ 22070 27441 31018 
Сурдулица 1860 2226 2963 4087 

 
Према подацима Националне службе за запошљавање (НЗС) број незапослених у 

Сурдул

 нил

р

 
 

ици у односу на 1990 годину је удвостручен , у 2002.г, стопа незапослености износи 
32,40%. Посебно је неповољна квалификациона структура незапослених људи и њу највише чине 
неквалификовани (тзв без кавлификација) 50,20%. Већина њих су неквалификовани радници, са 

само основном школом. Њихове радне 
способности захтевају значајно 
унапређење, како би се испу и будући 
захтеви привреде али и уанпредила свест 
о непоходности заштите животне 
средине и очувања п ироде.  
 

Запосленост по секторима

50%

18%

32%

Привреда Ванпривреда Самостално обавља дел.
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Здравствена заштита 
 

Степен развијености мреже здравствених сервиса посматран је релативно према степену 
развије

ј

      Број становника на једног лекара 

ности ове мреже на нивоу средишње Србије. У средишњој Србији просечно 2,11 насеља и 
2896 становника гравитира једном здравственом пункту, а истовремено је 396 становника 
упућено на 1 лекара, што је, посматрано у ширем контексту, релативно лоша ситуација. У односу 
на републички ниво, општина Сурдулица спада у категорију испод просека Србије према 
параметру развијености мреже (3.73 насеља по једном здравственом пункту), а у категорију изнад 
просека према параметрима оптерећености /искоришћености здравствених сервиса (287 
становника на едног лекара; просечно 2017 становника гравитира једном здравственом 
пункту).Чак 30 насеља, односно 73% укупног броја насеља немају никакав вид примарних 
здравствених сервиса, што је истовремено, ситуација за 7943 односно 35,8% становника општине 
Сурдулица. У односу на своје регионално окружење Сурдулица има повољнију ситуацију. У 
погледу организације рада, сталне службе су у оквиру Дома здравља Сурдулица и здравствених 
станица, док је повремена служба организована једном недељно у амбулантама. Све сталне и 
повремене службе имају у свом саставу бар по једног лекара. Капацитет свих објеката 
здравствених сервиса (према броју запослених) је одговарајући. Грађевински квалитет и 
опремљеност објеката је већином веома добар. Општа болница у Сурдулици једина опслужује 
становништво општине у погледу стационарног лечења (ако изузмемо лечење пацијената са 
територије општине у Специјалној болници за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести) и 
располаже са 7,84 постеља на 1000 становника. Приватна медицинска пракса је веома мало 
заступљена. 
 
  

Окрузи/општине  Број  становника  на  једног  лекара  
Република  Србија  375 
Пчињски  округ  454 

Сурдулица  287 
  

да  
 

Општина Сурдулица укупно има регистрованих 295 правних субјекта. Активних  
предуз   

Број регистрованих предузећа по секторима делатности - 2003 год. 

Привре

ећа има 77  од којих 93.51% спадају у категорију  малих предузећа, средњих предузећа  
има  2.60%  и великих 3.90% . Према  подацима Републичког фонда за развој у 2003 години 65.5 
% дохотка створено је у индустрији, 10.30 % у пољопривреди , 7.60% у грађевини, 13.70% у 
трговини, угоститељству и туризму   а у осталим секторима 2.90 %. Доминантна предузетничка 
приватна иницијатива најчешће се огледа у оснивању радњи . Већина су регистроване као 
самосталне али је забележен раст и броја ортачких радњи, и радњи које су регистроване као 
додатна активност. Секторски гледано ове радње су окренуте трговини и угоститељству. 
Просечан број запослених по радњи је око  2.  
 

 
 

2003 Укупно Индустрија Пољопривреда 
Грађевин
арство Трговина Образова

ње 
Друштв- Остал
п .олит. орг и 

Јужна 
Србија 8980 898 4278 1052 256 318 885 1293 

Пчињски 4255 432 107 116 2088 409 561 542 округ 
Сурдулица 295 32 10 14 80 52 69 38 
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Мала Средња Велика

Број активних предузећа по величини ( у %) - 2002 год.

Јужна Србија Пчињски округ Сурдулица
 

 
Пољопривреда 

 
Укупна пољопривредна површина износи 33645 ха, од чега је 13,45% ораница, 2,79 

Воћња

га
к

и

ости лив
р ина,Сурдулица  има релативно добре услове за развој 

воћа – 2002 год

 Сточарска производња – 2002 год. 

ка , 24,16% Ливада и 59,58 % пашњака .Власничка структура је изразито повољна јер се у 
приватном поседу налази 98,34% 
ораница, 99,47 % воћњака ,94,29 % ливада 
и 26,64% пашњака.  Према попису 2002 
пољопроивредног становништва у 
укупном има све  4% тачније 8 
становника до  је његово учешће у 
категорији активног становништва 6,7% . 
Број домаћинстава са пољопривредним 
газинством у Сурдулиц  износи 2747 од 
чега се 2174 газдинства налазе се у 
руралном делу општине док је 575 у 
градском делу. Због велике  
заступљен  пашњака и ада у 
укупној структу и пољопривредних површ
сточарске производње.  Међутим, тенденције показују обрнути тренд, те је значајан пад сточног 
фонда забележен у периоду између 1990 и 2002 године.  

 

88

Производња . 

 Грожђе Јабука Шљива 

Јужна рбија 52166 С 9358 19248 

Пчински округ 9289 5030 9788 

Сурдулица - 437 1738 

Говеда Свиње Овце Живина  2002 2002 2002 2002 
Јужна Србија 
Пчињски округ 

Сурдулица 

89324 
 

44567 
 

4660 

96463 
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Упоредни преглед пољопривредних површина
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Република Србија Јужна Србија
Пчињски округ Сурдулица
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Инф ктура: Пут  
 

Пос стање сао  – 
транспортног истема 

Под општине Су  се 
налази у оквиру мреже путева који су у 
путној мр Србије ранг као 
примар са 
тратешким значајем, јер га тангирају или 
пресец те

омогућавају везу 
западноевропског

а

севе М1),
пра као

 

 локалних путева, у посматраном подручју је да је 

ње терена. 

растру на мрежа

тојеће браћајно
 с

ручје рдулица

ежи ирани 
на, магистрална, путна мрежа 

с
ају пу ви трансевропског 

карактера, који 
 и алпског подручја са 

југоистоком Европе: Грчком и Бугарском. 
Са западне стране општина Сурдулиц  се 
граничи са општином Владичин Хан, преко 
које пролази јужноморавски магистрални 
коридор р-југ (  као главни 
транзитни вац,  и пруга државног 
значаја од Ниша према Скопљу. Попречни 
магистрални правац, запад-исток, је пут
М1-13 (Владичин Хан-Сурдулица- Клисура 

-Стрезимировци-граница Бугарске). 
Примарна путна мрежа којом је опслужена територија општине даје могућности за добру 
саобраћајну повезаност са општинским и регионалним центрима који је окружују. 
Каратеристика путне мреже, од примарне до
настајала као последица конфигурације терена. Путни правци су смештени у долинама речних 
токова или су позиционирани гребенским трасама природно погодним за савлађива

Путеви (у км) и њихово стање у 2003. години  
 

Категоризација Магистрални Регионални Локални 

Окрузи/ штине оп Укупно Савремени 
коловоз Укупно 

Саврем
ени 

коловоз 

Саврем
Укупно ени 

коловоз 
Реп.Србија 37981 10401 22824 23709 8818 10288 

Јужна Србија 4528 1609 1002 654 3203 684 
Пчињски округ 2745 584 1981 847 358 361 
Сурдулица 206 148 70 60 89 41 

 
арактер  и функционалност 

сматраног сторног плана пресец или га нгирају едећи ви 
аобраћајне мреже Србије: 

- Маги а - Клисура - Стрезимировци -граница 
Бугарс

ђе - Црна Трава - Власина - Босилеград - Рибарци граница Бугарске); 

и пут Р 124б (Житорађе - Дањино село - Мачкатица). 

бама, осим на неким 
 лоше изведеним засецима, где 

егзисти

Путна мрежа, к истике
Подручје по Про ају  та  сл дело

с
стрални пут М 1.13 (Владичин Хан - Сурдулиц
ке); 

- Регионални пут Р 122 (Сво
- Регионални пут Р 124а (Сурдулица - Сувојница - Бојкинска Махала - М1); 
- Регионалн

Магистрални пут М 1.13 на територији општине Сурдулица је у дужини од 52 km. 
Експоатационе карактеристике поменутог пута углавном одговарају потре
деоницама где је коловозни застор дотрајао или на деоницама са

рају лоши елементи хоризонталних кривина који угрожавају безбедност саобраћаја и 
утичу на интезитет саобраћајних токова. 
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Такође, с обзиром да једним краћим делом своје трасе, магистрални пут М 1.13, пролази 
кроз уже урбано подручје Сурдулице (улицама: Вука Караџића, Југословенском алтернатива 
Томе Ивановића и Сурдуличких мученика), за последицу има пролазак транзитног и тешког 
теретн

јница - Бојкинска Махала - М1) на подручју општине 

ручју општине је у 

ост путне мреже је у погледу локалних путева.  

Општина Сурдулица нема у потпуности решено питање водоснабдевања и канализације. 
На под а за прераду питке воде (Калифер и Власина) . 
абрика за прераду питке воде на Калиферу користи воду из Масуричке реке и након прераде 

и  (

Канализациона мрежа обухвата градско подручје а отпадне воде се пречишћавају у УПОВ 
Алакин . Постројење је изграђено 1980.г. а делимично 
еконструисано 1997.г. На Власинском језеру је започета градња канализационог система 
ласи

ог саобраћаја кроз градско подручје. 
- Регионални пут Р 122, у дужини од 32 km, пресеца подручје општине у правцу севeр-југ, и 
одликује се задовољавајућим техничко-експлоатационим карактеристикама. 
- Регионални пут Р 124а (Сурдулица - Суво
је у дужини од 7 km, са асфалтним коловозним застором, углавном задовољавајућег квалитета. 
- Регионални пут Р 124б (Житорађе - Дањино село - Мачкатица) на под
дужини од 20 km са асфалтним коловозним застором и у дужини од 5 km са туцаничким 
коловозом. 
Постојећи магистрални и регионални путеви представљају окосницу саобраћајних веза на 
територије општине као и везу општине са осталим деловима Републике Србије.Највећа 
дефицитарн
 

Инфраструктура : Водоснабдевање  
 
 

ручју општине постоје два постројењ
Ф
дистрибуира становништву града , приградских насеља и равничарских села ( Масурица, 
Биновце, Калабовце, Алакинце и Сувојница). Село Јелашница нема решено питање 
водоснабдевања иако лежи на две реке. Водоснабдевање становништва у планинским насељима 
општине делимично је решено само на Власини где мањи део домаћинстава и туристичких 
објеката користи воду з Фабрике воде Власина    која није у целости завршена ) а већи део 
користи воду за пиће из сеоских и индивидуалних водовода. Удео водовода са задовољавајућим 
квалитетом воде износи 75 % Водоснабдевање има три проблема која треба решити: нередовно 
снабдевање, квалитет и губици. 
 

Инфраструктура : Канализација 
 
 

це, крајњи  реципијент је река Врла
р
(В на Рид, Власина Стојковићева, Власина Округлица), који није у функцији, а главни 
колектор је делимично оштећен. Отпадне воде се неконтролисано одводе испод бране у слив реке 
Власине. У сеоским насељима се користе септичке јаме, углавном непрописно изведене, што 
значи често изливање. Једини , редовно контролисан систем за пречишћавање отпадне  воде са 
биолшким таложником има Фабрика за производњу воде -Власинска роса у селу Топли до. 
Индустријска зона нема посебно постројење за пречишћавање индустријских отпадних вода, па 
се техничка вода одводи делом површински кроз насеље а реципијент је река Врла.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7



Инфраструктура : Управљање чврстим отпадом 
Изношење смећа је покривено на градском подручју са 90% док сеоске средине ( изузев 

асурице и Власине ) нису покривене услед чега у руралним срединама смеће се баца углавном 
поред дручја износи се на градску депонију 
која се

с
за пл  р

 

” а е

 

.1 п в

п

ар
ше  је вација дела депоније , потписан је уговор за одржаваје 

 з тварење и рекултивацију у сарадњи са Министарством 
 у  а међународним организацијама „ЦХФ Интернатионал 

М
путева или на дивље депоније. Смеће са градског по
 налази КО Загужање место звано » Бубавица«, годишње се на ову депонију просечно 

одложи 7500м3 отпада.  Ова депонија спада по категоризацији у К3 групу   ( завнична депонија - 
сметлиште које се још може користити у периоду до 5 година под условом да се предходно 
изврши санација са минималним мерама заштите), у току је поступак њене санације.  
Јавне службе и животна средина: Водоводни сектор у Сурдулици није финансијски независан. 
Приходи од водоводних услуга у 
садашњем периоду не покривају 
оперативне трошкове. Ниске  цене 
комуналних у луга, мали општински 
буџет и ни к ниво на ате ачуна  не 
оставља простора за инвестиције 
усмерене на побољшање и одржавање 
ових система. У току 2004 и 2005.г.  ЈП 
“Водовод Сурдулиц је лиминисала 
или санирала  велики број депонија у 
граду и приградским насељима. Са тих 
простора  извежено је 1200 м3 смећа  на  
градску депонију. Очишћено је 6 км  
речних корита , 25 км  предела поред 
пута од Сурдулице до Власине, 
изграђено око 1000 м канализационе 
мреже и постављено  100 контејнера ( 
запремине1  м3) који окри ају град 
,село Масурицу и део Власине. Санирана 
је градска депонија ( изграђени 
противпожарни утеви и прилаз, 
поствљени резервоари са водом за 
гашење пож а, очишћен простор и 
ограђен део депоније, извр на  рекулти
депоније а у току је и израда пројекта а за
за науку и животн  средину). У сарадњи с
Србија” и УНДП завршена је прва фаза модернизације постројења за пречишћавање воде за пиће 
(пуштен је у рад: Флокуаторни таложник). У 2005 години уз помоћ УНДП Извршено је опремање 
и модернизација хемијске лабараторије и отворена и опремљена микробиолошка лабараторија. У 
току је и завршетак  II фазе реконструкције и аутоматизације постројења за прераду питке воде 
која се изводи са учешћем Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства. На Власини 
у току 2005. године  ревитализован је водозахват , саниран пут до водозахвата , извршена 
поправка и реконструкција електричне. инсталације на постројењу за прераду воде, замењен 
песак  у филтерским пољима , опремљено постројење  инвентаром и прикључено на електричну 
енергију.  
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Природа  
 

ласинско језеро лежи на 
флувиј и у некадашњој широкој 
ечној долини у којој је ерозивни процес, 
пре н је

П н

е

 у н и

к
е

, 
от х рва претежно малих димензија. Обалска линија се 

с рског нивоа него због абразије. На западној страни 

Простор општине Сурдулица карактеришу изизетан биодиверзитет и аутохтони 
биосис на биљна врста на овом подручју је буква, њена горња граница 
аспрострањености најчешће је између 1300 и 1400м, на Плани и Чемернику и до 1500м. Ове 
шуме  

 В
алној површ

р
его што  прекинут, знатно 

напредовао. ростор а коме лежи 
акумулирана вода Власинског језера је 
високо, благо заталасано и доста заравњено 
развође између сливова р ка Власине, 
Врле, Бојнице и Јерме. Убраја се у највећа 
вештачка језера  Србији и ајв ше је 
језеро у Србији. Језеро је површине 16,5 
м2, пружа се у правцу север-југ (дужина 
9км, просечна ширина 1,77 м, просечна 
дубина 10.4м, а најв ћа дубина 22м. Језеро 
прима воду директно, затим притицањем 
воде са сопственог слива и довођењем 
гравитационим каналима из околних 
сливова. Обала Власинског језера је врло 
разуђена, са великим бројем залива који се
насупр  њима, истурени ртова и полуост
стално мења али више у лед колебања језе
Власинског језера има неколико великих и више мањих залива са ниским и влажним обалама, 
мочварним земљиштем и барском травом па су као такви неприступачни. Међутим, недалеко од 
обале су завршеци благих коса са којих се пружа диван поглед на језеро  и околину а целом 
дужином је прати савремени асфалтни пут што отвара могућности за њено уређење, побољшање 
приступачности и активирање. Јужна обала је врло ниска, влажна и већим делом мочварна, што 
отежава па и онемогућава кретање дуж ње.Овај део обале је ситно разуђен са много барица и 
острваца. Источна обала је једним делом стрма па је мање погодна за уређење плажа а и мање 
приступачна јер пут који води од Власине Округлице преко Власине Стојковићеве за Клисуру, 
прилично је удаљен од језера а прилазни путеви су у лошем стању. Ова обала је разуђенија од 
западне, има већих и мањих залива и полуострва и два острва Дуги дел и Страторија. Обала 
према Страторији је праволинијска, махом ниска са гомилицама тресета и заштићена од дејства 
таласа, а северније је широм отворена према језеру, које је у том делу велике ширине и дубине, 
па долази до изражаја снага таласа те је обала стрма и висока, са израженим процесом 
подлокавања и обрушавања. 
 

Флора и фауна 
 

 увлаче у копно и по неколико десетина метара и

теми. Доминант
р

, по правилу, покривају стрме падине , а на билима и косама, сем њих, има и травних 
заједница. Примарну вегетецију Власинске висоравни чини заједница букве. На Власини и 
околним планинама има много жбуња (глог, дивља ружа) а уз само језеро има четинара (јела и 
бор). Највише има ливада и пашњака, травнатих врста (класасте и тврдаче).Тресетно земљиште 
погодује врстама тресетне траве, маховине, зукве, шевара, барског љутића, раставића, крупног 
маслачка и врбе. Према мањим висинама букова шума се спушта и ниже вегетира храстова шума. 
Посебну вредност представља диверзитет лековитог (валеријана, мајчина душица, боровница, 
раставић, кантарион, босиљак, шипак, нана, зова, купина, коприва, чемерика) и медоносног биља 
(медоносне траве попут дивље детелине и маслачка и плодови разног воћа јагода,купина, малина, 
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шљива, јабука). Од дивљих животиња овде егзистирају: срна, дивља свиња, зец, текунице-
глодари степских предела, затим птице: славуј, сеница, јастреб, врана, чапља, рода, дивља 
пловка. . . 
 Са аспекта заштите природе и природних вредности подручје Власина испуњава услове за 
заштиту као природно добро, сходно Закону о заштити животне средине, а с обзиром на изузетна 
обележја биолошке разноврсности, амбијентално-пејсажне вредности и потребе очувања 

 е

 
Најстрожијим природног 
Разноликост флоре и фауне потврђује чињеница да се 21 
ово, ре о,  један  
рста са  Власине је заштићено или као природне реткости или стављно под контролу 

оја 

 се налази хидрофилна флора и веома 

есто: Џукелица на коме се налазе ретке врсте: Drosera rotundifolia, Oenanthe, 

трајности и квалитета природних ресурса. Завод за заштиту природе Србије припремио је 
стручну документацију за проглашење подручја Власина као природног добра - Предела 
изузетних одлика. , те је у  2006 .г. и формално проглашено за подручј   природног добра - 
предела изузетних одлика, од стране Владе Републике Србије. Према овом предлогу предвиђен је 
велики број локалитета са режимом у I и II степену заштите. 
 

   Росуља - месождерка (Drosera rotundifolia)  Маљава бреза  (Betula pubescens). 

 режимом обухваћено је око 6% добра, а у I степену заштите око 22%. 
таксон флоре Србије помиње само за 

лативно мало подручје. Од њих 8 је ендемичн а  је стеноендемичан. Десет биљних
в
сакупљања и коришћења. На основу реалних спискова фауне ( Завод за заштиту природе Београд 
) утврђено је око 100 врста инсеката, 4 врсте мекушаца, 10 врста водоземаца, 12 врста гмизаваца, 
162 врсте птица и око 30 врста сисара. Јединственост Власине су тресетна спхагнум плутајућа 
острава к су пружила уточиште многобројним биљним врстама међу којим су најпознатије 
инсективорна биљка ( биљка месождерка) росуља (Drosera rotundifolia) и маљава бреза (Betula 
pubescens). 

Завод за заштиту природе предложио је да се 7 локација на Власинском језеру ставе под 
посебан режим заштите односо да се издвоје резервати:  

1.  Место: Разделница, површине 1 ха служи колонијама сиве чапље (Ardea cinerea) за 
гнеждење.  

2.  Место: Жарковица, површине 1,4 ха на коме се налази текуница  (Spermofilus citellus). 
3. Место: Рашковица, површине 1,6 ха, на коме
угрожена биљна врста (Pedicularis palustris) и једина у Србији. 
4. М
Stenoloba, Menyanthes trifoliata, Salidz rosmarinifolia. 
5. Место: Промаја, површина 2 ха, на коме се налази ретка врста – раритет росуља 
(Drosera rotundifolia). 
6. Острво Страторија  као место за гнежђење мочварних птица. 
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7. Тресетна (Sphagnum) плутајућа острва. На овом месту срећу се изузетно ретке врсте 
биљака (Carex limosa, Menyanthes trifoliata, Ranunculus lingua, Drosera rotundifolia, Betula 

 reliktom, i ptica (Aythya 

 

 образовање 
,4 насеља гравитира једној основној школи, при чему су 

узета у разреда ОШ. Просечно 193 ученика похађа 1 школу у 
а има велики број истурених одељења ОШ од којих многа нису у 

функци

pubescens – maljava breza koja u se u Srbiji smatra glacijalnim
fuligula). 

Основно и средње образовање 
 
 - Основно 
У средишњој Србији просечно 1
обзир и истурена одељења до 4  

Србији. У општини Сурдулиц
ји, тј. гасе се, док је број матичних основних школа много мањи (свега 7). Стога је и слика 

о опремљености подручја општине основним школама битно различита ако посматрамо само 
матичне школе, односно и истурена одељења. У првом случају, мрежа је веома сведена и има 
5,85 насеља по једној ОШ, што је знатно испод просека Србије али истовремено 322 ученика по 
школи, што се може сматрати рационалном организацијом. Ако узмемо у обзир и истурена 
одељења, (од којих је 10 угашено или се гаси) онда мрежа делује развијенија јер 1,46 насеља 
гравитира једном пункту ОШ (што је приближно ниво републичког просека), али је истовремено 
просечан број ученика по ОШ веома мали (78 уч./по ОШ) и далеко испод границе рационалне и 
економски оправдане организације. Регионално окружење има сличне карактеристике 
развијености мреже објеката основног образовања као што је у општини Сурдулица. 
Приказ капацитета основних школа општине Сурдулица дат је у табели. 
 

Заступљеност објеката основног образовања 

Насеље Тип школе Број Статус ученика 
Клисура Матична 11 Активно 
Драинце Ист ње - У  урено одеље гашено

Кострешевци Ист ње - У  урено одеље гашено
Сухи дол Исту ење - рено одељ Угашено 
Божица Матична 21 Активно 
Топли До Истурено одељење 2 Акт  се ивно, гаси
Дејаново Истурено одељење - Угашено 
Златаново Исту ење - рено одељ Угашено 

Влас ица ина Округл Матична 47 Активно 
Власин ићева а Стојков Истурено одељење 8 Активно 

В  ласина Рид Истурено одељење 3 Активно 
«Вук Караџић» 
Сурдулица Матична 9  89 Активно 

«Ала ица кинце» Сурдул Истурено одељење 56 Активно 
«Би ца Исту ење 36 новце» Сурдули рено одељ Активно 

«Суво лица Истурено  37 јница» Сурду  одељење Активно 
«Ј.Ј.Змај» Сурдулица Матична 621 Активно 

Масурица Истурено одељење 57 Активно 
Романовци Истурено одељење - Угашено 
Ново село Исту ење - рено одељ Угашено 
Бело Поље Матична 207 Активно 

Мач ик 1катица–Рудн Истурено одељење 2 Активно 
Ма ло чкатица-Се Истурено одељење 1 Активно 
Д  Исту ење 3 ањино село рено одељ Активно 
Лескова бара Истурено одељење 1 Активно 
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Насеље Број 
ученика Тип школе Статус 

Кијевац Истурено одељење 2 Активно 
Јелашница Матична 1  49 Активно 
Рђавица Истурено одељење - Угашено 
Стајковац Истурено одељење - Угашено 

 
См  деце у има условило је гаше ико 

четворог дељења: у Р Новом Сел Романовци има 
ејанову, Златанову, потом у Драинцима, Кострешевцу и Сухом долу, а то је перспектива и у 

Топлом

у њима нису организоване ни четворогодишње школе  
н

п
и потенцијал путне мреже 

 

ањење броја  појединим насељ ње некол
одишњих о ђавици, Стајковцу, у, ма, засеоц

Д
 Долу. 

Истовремено, у неким насељима има недовољан број деце за рационалну организацију 
осмогодишњег програм, док истовремено има насеља која имају релативан демографски 
потенцијал, но 
План развоја мреже објеката образовања мора се ослонити а следеће улазне елементе: 
демографски потенцијал (величину циљних старосних гру а и демографске трендове), 
величинске категорије насеља и њихову позицију у насељској мрежи 
на територији општине Сурдулица. Укупна величина старосне групације од 0-7 год. за целу 
општину Сурдулица је 2363 деце, а од 7-14 год. износи 2828 деце, што укупно чини 5191 дете, 
односно 20,94% укупног броја становника. Овакав податак указује да је, упркос ситуацији у 
појединим насељима, учешће младе старосне групе у укупној популацији значајно те да ову 
чињеницу приликом разматрања мреже објеката образовања треба узети у обзир. 

 
Број основних и средњих школа – јужна Србија 2002. 

Основне школе Средње школе  Број ** Ученици Број Ученици 
Пчи 18 9380 њски округ 225 27299 
Сурдулица 18 0 3 54  214 11

** Уврштена и истурена о
 

бразовање 
ца постоје 3 средње школе: Гимназија, Пољопривредно-

умарска школа и Техничка школа. Својим профилом и занимањима која се стичу по завршетку 
ових ш  општине и окружења. Велику предност представља интернат који 

 садржаји и сви 

дељења 

- Средње о
На територији општине Сурдули
ш

кола прате се потребе
омогућава смештај дела ученика који не станују у општини Сурдулица, тако да се на дуги рок 
обезбеђује попуњеност капацитета школа.Гимназија је смештена у згради пољопривредне школе 
и има један спрат, што задовољава потребе. Школи гравитирају ученици са територије општине 
Сурдулица и из околних општина Пчињског округа, па и шире. Будући да су сада заступљени 
општи и језички смер,постоји перспектива ка даљој специјализацији. Пољопривредно-шумарска 
школа је, изузев оне у Краљеву, једина школа у Србији оваквог профила, па јој гравитирају и 
ђаци из Ниша, Пирота, Врања, Лесковца и других општина из ширег окружења.  
Образовни профили су: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, ветеринарски 
техничар, шумарски техничар. Школа располаже веома великим поседом где су на око 19ха 
заступљени: шума, плантаже, повртњак, виноград, живинарник и други пратећи
они се користе. Перспективно се може очекивати да се уз постојеће садржаје оформи мања 
истраживака станица.Техничка школа се састоји из 2 објекта од којих нови још није уведен у 
функцију, а стари је доброг бонитета. Школи гравитирају ђаци из округа и шире, односно из: 
Босилеграда, Врања,Лесковца, итд. Постоји потреба за проширењем капацитета (сале, гараже, 
полигони..), посебно због новоуведених профила: саобраћајни техничар, возач моторних возила. 
Поред ових заступљени су и следећи профили: електротехничар аутоматике, електротехничар 
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рачунара,електромонтер, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско 
конструисање,аутомеханичар, машинбравар и техничар за одржавање радио-и видео-опреме.  
 

- Предшколске установе 
Мрежу дечјих установа на територији општине Сурдулица можемо условно оценити као 

незадо  установа у 41 насељу, што даје 5,13 насеља по једној дечјој 
устано

есторо деце, међутим треба имати у виду да су деца смештена у дечјим установама 

а износио је 2363 деце. У исто време, укупан обухват у дечјим 
устано

вољавајућу, јер постоји 8
ви, а то је неповољније од републичког просека. Међутим, морају се узети у обзир 

специфичности општине као што је континуалан пад броја становника у дужем периоду, пад 
наталитета и смањено учешће младог становништва у структури популације већег броја малих 
насеља.  
Просечан број деце по дечјој установи је испод границе рационалне организације и износи 
педесетш
претежно предшколског узраста, те стога не постоји тренутна потреба за групама свих узраста у 
свакој установи. Капацитети као и бонитет објеката на територији целе општине задовољавају 
стандарде и потребе. 

Према последњем Попису становништва укупан број деце предшколског узраста на 
територији општине Сурдулиц

вама је 447 деце. Међутим, потребно је посматрати одвојено групацију од 6-7 год. с 
обзиром да је за њу потребно обезбедити 100% обухвата у дечјим установама, због обавезног 
похађања припремног разреда. Са друге стране, обухват од 252 деце свих предшколских група са 
територије општине Сурдулица, даје учешће од свега 10,7% деце, што је изузетно неповољно. 

 
Заступљеност дечјих установа на територији општине Сурдулица 

Насеље Тип установе Број деце 

а радост»  све групе 44ДУ «Наш Заступљене су 7 (укупно на 
 општине) територији

Сурдулица – 2 
објекта Заступљене су све групе 252 

Биновце Предшколска група, Истурено одељење 49 
Бело поље урено одељење 47 Предшколска група, Ист
Масурица Предшколска група, Истурено одељење 45 
Алакинце Предшколска група, Истурено одељење 17 
Јелашница Предшколска група, Истурено одељење 19 
Сувојница Предшколска група, Истурено одељење 18 
 

Социјална зашт

 Центар за социјални рад, Дом за пензионере и стара лица и Црвени 
рст. Центар за социјални рад обезбеђује следеће активности које се одвијају у Центру за 
социјал

боравак мајки са децом (којима је потребна заштита), повремени и краткотрајни 

ита 
 

У Сурдулици постоји
к

ни рад: 
Обезбеђење социјалне сигурности грађана,породично-правну заштиту, старатељство, повремени 
и краткотрајни 
боравак напуштене деце без родитељског старања а поред тога се одвијају и теренски обиласци. 
Ради бољег и потпунијег одвијања социјалне заштите у оквиру Центра у перспективи потребно је 
обезбедити средства односно простор за: формирање саветовалишта за брак и породицу; 
привремени смештај злостављаних мајки са децом; прихватну станицу за привремено 
збрињавање напуштене и незбринуте деце и набавку теренских возила. 
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Број корисника социјалне помоћи - Јужна Србија 2002.  
Окрузи/општине Малолетни Пунолетни Укупно 
Јужна 1 21134  Србија 6293 1484
Пчињски округ 3723 10054 13777 
Сурдулица 321 811 1132 

 
овог Центра за социјални рад постоји и До пензионере и ст ца који се 

алази у склопу комплекса Болнице за ТБЦ. Дом је једина установа овог типа у Пчињском 
округу

ва корисника, што даје перспективу за даље 
функционисање

рже контингент информација и доказа о интеракцијама које постоје 
змеђу човека и предела у коме живи. То се огледа на објекатима који ту постоје – куће, фарме, 
водени

лтура – 

ља обиман 

у капацитет да обогате живот људи, често пружајући 
дубоки иродног окружења у прошлости, као и 

ећа да: „културна различитост и 

дило своје објекте, 

ионално установљених 

вора на функционална, друштвена и природна ограничења. 

Поред м за ара ли
н

, мада му поред становништва са територије округа, гравитирају и лица са територија 
других општина и избегла лица. Дом располаже са 3 објекта који су грађени у време изградње 
Болнице (1924.) и сви су првобитно били намењени комплексу Болнице. Постојећа функција је 
уведена 1990. год. Део овог Дома је такође претрпео велика оштећења у току бомбардовања 1999. 
Два објекта су обновљена, а трећи је потребно реконструисати да би био враћен у функцију. Ова 
институција обезбеђује трајни боравак лица, док капацитета за дневни боравак нити прихватних 
станица нема, али је исказана потреба за њима. 

 Дом за пензионере и стара лица послује по економским ценама, било да се средства 
обезбеђују из буџета или из личних средста

. Потребе у будућем периоду би се односиле на формирање Геронтолошког 
центра који би у свом саставу имао капацитете за дневни боравак, прихватну станицу, клубове, 
исхрану и теренски обилазак старачких домаћинстава. 
 

Културно наслеђе 
 

Руралне области сад
и

це, цркве, мостови – али и у разноликости и комплексности природног окружења. 
Културни предео је као отворена књига историје. Он открива како су генерације живеле и како су 
својим радом и постојањем на тој територији мењале њен изглед. Такође, и популарна ку
музика, поезија, костими, фестивали, дијалект – чине наслеђе заједнице која ту живи. 
Заједно, ово наслеђе пружа осећај припадности, спој са прошлошћу, извор је културе људи тог 
региона, збир идеја о томе како је земља култувисана и обрађивана. Оно представ
наслеђени „капитал“ људских напора, који можемо на сопствену штету игнорисати или одлучити 
да га прилагодимо потребама и користимо. 

-  Значај заштите и унапређења културног наслеђа 
Објекти који поседују културни значај имај

 и инспиративни осећај повезаности заједнице и пр
искустава и знања која су проистекла из те повезаности. Венецијанска повеља нас подсећа да је – 
„циљ конзервације и рестаурације споменика културе њихово очување ништа мање због њихове 
уметничке вредности, већ и због тога што су историјски доказ“ 
Услед недовољне бриге и недостатка планског приступа, културно наслеђе губи на својим 
карактеристикама, а Нара документ о аутентичности нас подс
наслеђе су незамењиви извори духовног и интелектуалног богатства за човечанство. Њихова 
заштита и унапређење требају бити активно промовисани као суштински аспект људског развоја“ 

- Карактер културног наслеђа СО Сурдулица 
Руралне области су веома специфичне по свом карактеру што се пре свега огледа у: 
а. начину на који је локално становништво гра
б. препознатљивом локалном или регионалном карактеру који одговара окружењу, 
в. кохерентности стила, форме и изгледа, или употребе традиц
типова грађевина, 
г. традиционалном дизајну и типу конструкције који се користи на локалном нивоу, 
д. успешности одго
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На подручју СО Сурдулица регистровано је пет културно-историјских целина под 
предхо а махала и 
Гаџина

 
е културе груписани у простору Власинског рида, док 

су о та

• 
еолошко налазиште – црквиште на потезу Лујинци ; 

 
у Старом Риду;  

Стари Рид; 

 има значај културног објекта у Дојчиновој 

 стамбених и економских објеката у засеоку Димићи;  

тевановћи;  
ичиној махали; 

хали Магдини ( Величови );  
али Соколови;  

ајини;  
. Ђорђа Лазаревића;  

ле Воденичари;  
ли ;  

плом Долу на Врли;  
ице;  

 Колуници;  
 махали; 

ен” и “Овчарски камен” на источној обали Власинског језера 

дном заштитом – Стари рид, Манџина махала, Стеваничева махала, Дојчинов
 махала – затим, више археолошких налазишта, појединачни споменици културе, 

укључујући и гробља и знаменита места. 
 На основу података који су били доступни уочава се да су просторно културно- историјске 

целине, укључујући и поједине споменик
с ла заштићена добра распоређена на осталим деловима СО Сурдулица. 

На делу простора општине Сурдулица евидентирана су следећа непокретна културна 
добра: 

Црква Св. Илија и Парохијски дом са помоћним објектима у Старом Риду; 
• Арх
• Остаци темеља цркве Св. Никола на потезу Густа гора ;  
• Старо сеоско гробље у Старом Риду;  
• Заштићени објекти варошке архитектуре у Старом Риду: 
• Споменик Ратку Павловићу  “ Ћићку” 
• Спомен чесма на скретању са регионалног пута за махалу 
• Хотел “ Власина “ у Стеваничевој махали;  
• Амбари и стаје Радовановића у засеоку Данкови;  
• Столетна буква са урезаним крстом, која

махали;  
• Запис са каменим крстом у Гаџиној махали; Кућа Миљковића у Куманчићевој махали;  
• Групација
• Групација стамбених и економских објеката у засеоку Тројановици;  
• Амбар Војислава Андрејевића у Гаџиној махали;  
• Амбар породице Ђокић у засеоку Гаџина;  
• Основна школа у засеоку Милинковићи;  
• Стара кућа Круне Стоиљковића у махали С
• Просторна целина кућа Раденковића у Јан
• Кућа са затвореним доксатом Јанке Љубисављевић у ма
• Просторна целина стамбених и економских објеката у мах
• Групација стамбених и економских објеката у махали Сурлини ( Величови );  
• Амбар Мијајла Вучковића у махали Крајини;  
• Старији надгробни споменици на гробљу у махали Вучкови; 
• Камен крст – запис и златна буква у махали Кр
• Куће Момчиловића у Марковићевој махали и родна кућа инж
• Стара кућа Борке Радуловић у махали Кољандини;  
• Кућа са огњиштем у Богдановој махали;  
• Просторна целина са воденицама на реци Врли код маха
• Црква Св. Прокопија у Топлом Долу на Вр
• Основна скола у Топлом Долу на Врли;  
• Кућа под сламом Милисава Димитријевића у То
• Црква Св. Ђорћа у Топлом Долу код Бож
• Црква Св. Николе у Божици; 
• Манастир Св. Архангела код Савине махале на
• Старо гробље у Стојковићевој
• Просторна целина са црквом у Клисури;  
• Старе куће у Клисури;  
• Турска кула у Клисури;  
• Локалитети “Писани кам
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Спорт 
 

- Стадиони 
На територији СО Сурдулица постоји један фудбалски стадион, градски стадион, кога 

кор дник'', члан јужноморавске зоне. Према потреби стадион се уступа и другим 
клу

 
Спортска сала само за потребе спортиста и рекреативаца не постоји. Постоје 4 спортске сале 

при дњим школама. Оне се налазе у оквиру основних школа: ''Ј.Ј.Змај'' и ''Вук 
Кар

ишта 
У Белом Пољу, Алакинцу и Сувојници постоје фудбалска игралишта, која користе екипе из 

ист  пчињске лиге. С обзиром на ранг такмичења и финансијску ситуацију 
у к

На територији СО Сурдулица постоје следећи спортски клубови и удружења: 
убови: ФК.''Радник'', ФК.''Челик'', ФК.''Младост'', ФК.''Алакинце'', 

б ''Стрешер'', 

штво ''Варденик'', 
к''. 

исти ФК.''Ра
бовима са територије СО Сурдулица.Терен се налази у одличном стању, пратећи објекти 

(свлачионице,туш кабине) су у добром стању, а постоје и трибине са седиштима за публику. 
Помоћни терен не постоји али постоји простор који би могао да се искористи за изградњу 
поменутог терена. 
 

- Спортске сале

 основним и сре
аџић'', такође и средњих школа: ''Никола Тесла'' и ''Светозар Марковић''. Сале су углавном за 

школске активности и потребе. Доста су нефункционалне. У нарочито лошем стању налази се 
сала у средњој техничкој школи ''Никола Тесла'', а сала у основној школи ''Ј.Ј.Змај'' може да се 
користи само за борилачке спортове, због своје величине. Због немогућности да спортисти 
тренирају у правој, модерној, спортској сали, углавном се користе постојеће. Сале нису 
прописаних димензија, па је неко такмичење из колективних спортова (кошарка, одбојка, 
рукомет), готово немогуће организовати и ни у једној од наведених сала не постоје трибине. 
Рекреативци готово да немају где да упражњавају и задовоље своје потребе за спортом, нарочито 
у зимском периоду. 
 

- Спортска играл

оимених места, чланови
ојој се налазе клубови из поменутих места, терени се налазе у веома лошем стању, а пратећи 

објекти попут свлачионица, туш кабина готово и да не постоје. Ни једно игралиште нема 
трибину. Такође, имамо и 3 отворена спортска игралишта, која се налазе при горе наведеним 
школама. Терни су прекривени асвалтом и на њима углавном могу да се спроводе активности из 
малог фудбала и кошарке. Терен (игралиште) у основној школи ''Вук Караџић'', поседује 
рефлекторе, па сходно томе могу да се организују, поменуте активности, у вечерњим часовима. 
Овде се углавном одржавају радничке спортске игре и турнири. У склопу поменуте школе, 
налази се одбојкашко и кошаркашко игралиште. 
 

- Спортски клубови 

• Фудбалски кл
ФК.''Напредак'', 

• Кошаркашки клубови КК.''Радник'' и ЖКК.''Сурдулица'', 
• Планинарски клу
• Голубарско удружење ''Власина'', 
• Боксерски клуб ''Србија'', 
• Карате клуб ''Танден'', 
• Спортско риболовачко дру
• Шаховски  клуб ''Радни
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Верски објекти 

штине постоји велики број верских објеката у великом броју насеља. Ови 
објекти су различитог бонитета и година изградње. Најстарији објекат, са споменичким 
свој

домова, као и потреба за обнављањем и/или 
догр

тине Сурдулица 

 
На територији оп

ствима је манастир у селу Паља, изграђен у 12.веку. Поред тога, цркве у Мачкатици, 
Власини Рид и Колуници су из 18. века, а црква у Јелашници и оба храма у Сурдулици су са 
краја 19. века. Храм Св. Георгије у Сурдулици је обновљен 2002.год. Сви објекти имају 
културни, историјски и амбијентални значај. 

Евидентирана је потреба за изградњом нове цркве у делу испод индустријске зоне 
Сурдулице, који би опслуживао око 700 

адњом већине постојећих верских објеката. 
 

Заступљеност верских објеката на територији опш
Насеље назив 
Сурдулица Црква св. Пантелејмона 
Сурдулица  св. Ђорђа Црква
Јелашница Црква Рођења пресвете Богородице 
Сувојница Црква св. Тројице 
Власина Рид Црква св. прор. Илије 
Божица Црква  Црква св. Петра и Павла

Црква св. Николе 
Кострешевце Црква св. Архангела Михаила 
Клисура Црква св. Тројице 
Стрезимировци Црква 
Топли До ја Црква св. Прокопи
Паља Црква Ваведења пресвете Богородице 
Колуница Црква 
Мачкатица Црква 
Калифер (код болнице за ТБЦ) Црква 
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Aнеkс 1 
 
Изградња, санација и реконструкција улица ( у дин): 
 
Дринске Дивизије и лок. Пута до Д. Романовце – 15.000.000,00  
Капетана Радише Лукића – 5.000.000,00 
Кеј Раде Цветковића – 6.200.000,00 
Београдска – 2.500.000,00 
Јужноморавски одред – 2.450.000,00 
26-те Српске бригаде – 3.450.000,00 
Пионирска – 3.000.000,00 
Масурички партизански одреди – 3.400.000,00 
Омладинска – 4.600.000,00 
Стојана Стаменковића Тајка – 1.800.000,00 

Укупно: 47.350.000,00 дин 
   Око 600.000,00 еура 

 



Анекс 2 
 
Санација тротоара 
 
 
Санација тротоара у ул. Милоша Обилића- 2.250.000,00 
Санација тротоара у ул.Јадранска-3.800.000,00 
Санација тротоара у ул.Српских Владара-6.200.000,00 
Санација тротоара у ул.Вука Караџића-5.800.000,00 
Санација тротоара у ул.8. Српске бригаде-4.500.000,00 
Санација тротоара у ул.Бранислава Нушића-3.500.000,00 
Санација тротоара у ул.Јужноморавских бригада-3.800.000,00 
Санација тротоара у ул.Томе Ивановића- 6.300.00,00 
Санација тротоара у ул.Боре Станковића-2.800.000,00 
Санација тротоара у ул. Драгице Жарковић-7.600.000,00 
Санација тротоара у ул.Новице Дојчиновића-6.500.000,00 
Санација тротоара у ул.5-ти септембар-5.600.000,00 
Санација тротоара у ул.Југословенска-8.200.000,00 
Санација тротоара у ул.Козарачка-2.200.000,00 
Санација тротоара у ул.Ђуре Јакшића-4.800.000,00 
Санација тротоара у ул.Расадничка-3.500.000,00 

Укупно 79.250.000,00 динара 
Око 1.000.000. еура 



Aнекс 3  
 
Изградња, санација и реконструкција локалне путне мреже и сеоских и 
махалских путева: 
 
Сувојница – Стајковце, 
Стајковце – махалски путеви, 
Од ул. Сурдуличких мученика до насеља Бело Поље, 1.500.00,00 дин. 
Асфалтирање улица кроз МЗ Доње Романовце, 31.500.000,00 дин. 
Изградња улица у МЗ Ћурковица – махала Парапуде, 6.000.000,00 дин 
Путна мрежа у МЗ Власина Рид, 5.000.000,00 дин. 
Бело поље – Мачкатица,  
Кијевац – Кијевска чесма, 9.000.000,00 дин. 
Масурица – Ново Село, 17.000.000,00 дин. 
Сурдулица – Масурица 2. фаза, 12.000.000,00 дин. 
Ерозија – Пискавица 2. фаза, 1.360.000,00 дин. 
Бело Поље – Кијевац 2. фаза, 86.000.000,00 дин. 
Лок. Пут Р 122 Дугојница, 15.000.000,00 дин. 
Глоцка – Битврђа – Власина, 13.500.000,00 дин. 
Власина Рид – Брана – Ђумрук, 12.000.000,00 дин. 
Власина Соколова – Власина Рид, 12.500.000,00 дин. 
Власина Округлица – Топли Дол, 15.000.000,00 дин. 
Стара граница – Власина Стојковићева, 8.000.000,00 дин. 
Лок. Пут М 1-13 (Вл. Округлица – Симонова – Димина – Дејанова (МЗ Божица)), 
8.000.000,00 дин. 
Власина Стојковићева – Власинско језеро (насеље), 7.500.000,00 дин. 
Јелшница – Грамађе, Јелашница – Жута бара, Јелашница – Рђавица, 26.800.000,00 
дин. 
Сувојница – Стајковце, 12.800.000,00 дин. 
Мачкатица – Чемерник – Вл.Рид, Мачкатица – Рудник – Боровик – Троскач, 
56.000.000,00 дин. 
Божица – Топли Дол, Божица – Лисац, Божица – Колуница, 42.000.000,00 дин. 
Стојковићева – Крвави камен – Колуница – Клисура, 39.000.000,00 дин. 
Драинце – Грознатовце – Стрезимировце, 12.300.000,00 дин. 
Лок. Пут М 1-13  Сухи Дол – Кострешевце – Паља, 20.500.000,00 дин. 

Укупно 470.260.000,00 дин 
Око 6.000.000 еура 

 



SWOT АНАЛИЗА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
 

 СНАГЕ/ПРЕДНОСТИ 
 Географски положај, повољна клима и разноврсност флоре и фауне; 
 Магистрални правац М1-13 (В.Хан-Сурдулица-Стрезимировце); 
 Оптимални капацитет талената, кадрова и радне снаге; 
 Стране инвестиције и донације; 
 Природна богатства пијаће воде и разуђеност водотокова,; 
 Постојање предела изузетних одлика (Власина); 
 Јака мотивација за заштиту и унапређење животне средине; 
 Планска документација која је у фази израде; 
 Подршка локалне самоуправе и њена заинтересованост за развој; 
 Електро и хидроенергетски систем (ХЕ «Власина»); 
 Компактна више национална средина; 

 
 СЛАБОСТИ 

 Нерешено питање индустријских загађивача; 
 Нерешено питање одлагања и третирања комуналног отпада; 
 Неинформисаност грађана као и недостатак субјеката који се баве 
званичним информисањем грађана о свим битним питањима и 
могућностима рада и живота на локалном нивоу; 

 Неплански и неадекватно коришћење/сакупљање лековитог биља и 
шумских плодова; 

 Застарела технологија; 
 Лоше стање у путној и комуналној инфраструктури  
 Недостатак примењиве локалне стратегије за развој; 
 Миграција и пад наталитета; 
 Несарадња републичких органа са локалним институцијама . 
 Нерешени правно имовински послови и недостатак базе подземног 
катастра; 

 Запостављање унапређења и очувања кадровског потенцијала као и 
недостатак финансијских средстава за подршку активности од посебног 
интереса за општину (стипендирање или усавршавање појединаца за 
специфичне области потребне за кључне тачке развоја општине); 

 Низак стандард грађана; 
 Недостатак  нових радних места;  
 Менаџмент у развоју;  
 Недостатак активних НВО у граду. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ШАНСЕ 
 Фондови ЕУ и Владе РС; 
 Инвестиције дијаспоре и страних инвеститора; 
 Регионална и транс гранична сарадња; 
 Обновљиви извори енергије (хидроенергија, енергија ветра, термална, 
брикет); 

 Гасификација; 
 Органска пољопривреда; 
 Имплементација ПППН и ППО; 
 Развој туризма; 
 Успешна приватизација; 
 Индустријски паркови-слободна зона; 
 Решавање проблема незапошњености као и стављање у функцију свих 
расположивих људских и материјалних ресурса; 

 Локална стратегија за развој која се примењује; 
 Активан и развијен менаџмент из свих области; 
 Заштита и унапређење еко система (вода, ваздух, земља, флора и фауна); 

 
 РИЗИЦИ 

 Миграција и пад наталитета; 
 Загађење еко система; 
 Одлагање уласка у ЕУ; 
 Неадекватно законодавство ( незавршена реформа законодавства); 
 Лоша приватизација; 
 Елементарне непогоде; 
 Сукоби у региону; 
 Недостатак инвестиција; 
 Недовољна информисаност и/или обученост за коришћење могућности 
периода приступања ЕУ; 

 Недовољно и неадекватно образовање; 
 Недостатак мотивације; 
 Пад животног стандарда; 
 Пораст криминалитета, асоцијалног понашања и болести зависности; 



 
STEP АНАЛИЗА  ОПШТИНЕ  СУРДУЛИЦА  

 
 
 
 
 

 СОЦИЈАЛНИ ТРЕНДОВИ  ТЕХОЛОШКИ ТРЕНДОВИ 

 Миграција становништва 

 Повећање незапослености 

 Пад наталитета 

 Старење популације 

 Смањење броја становника 

 „Одлив мозгова“ 

 

 Побољшана опремљеност IT 

опремом и приступ 

интернету 

 Тежња за приближавањем 

савременим технологијама у 

пољопривреди 

 Застарела технологија у 

индустрији 

  

 ЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ  ПОЛИТИЧКИ ТРЕНДОВИ 

 

 Низак национални доходак 

 Ниске зараде и несигурност 

запослења 

 Повећавање броја малих и 

средњих предузећа 

 Смањење стандарда 

 

 Нестабилна ситуација у 

региону 

 Велики утицај политике на 

друштвени и привредни 

живот грађана 

 



Извори података: 
 
1. Стратегија за смањење сиромаштва део који се односи на стварање 

привлачног  амбијента за инвестирање капитала и покретање развојних 
пројеката и програма за смањење сиромаштва.  Извор : Влада Републике 
Србије Београд, 2003. 

 
2. Национална Стратегија управљања отпадом са програмом приближавања 

ЕУ, Влада Републике Србије јун -2003. 
 
3. Национални Програм заштите животне средине.  Министарство науке и 

заштите животне средине Републике Србије, Управа за заштиту животне 
средине. Београд април 2005 

 
4. План управљања комуналним отпадом. Регионални центар за животну 

средину за  централну и источну Европу ; Београд – фебруар 2003 
 
5. Интегративни план социо-економског развоја ЈУЖНА СРБИЈА  2005 - 

2007 Лесковац, Мај 2005. Извор : www.rsedp.org. 
 
6. РЕГИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ Јужна Србија 2005-2007 

Лесковац, Новембар 2005. Извор : www.rsedp.org 
 
7. Стратегија развоја планског подручја општине Сурдулица – нацрт,  
 
8. Уредба о заштити предела изузетних одлика „Власина“„Службени 

гласник Републике Србије”, број 30 од 11. априла 2006.  
 
9. Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене 

Власина (''Службени гласник РС'', број 133./.04) 
 

10. Национални акциони план за гасификацију на територији Републике 
Црбије, Документ Стратегија дугорочног развоја енергетике до 2015 
године. 

 
11. Социо – економска анализа Општине Сурдулица, Горан Миленковић 

дипл.инж. 
 

12. Попис становништва 2002 год., Статистистчки завод Републике Србије 
 

 

http://www.rsedp.org/
http://www.rsedp.org/


Стратешки циљ I - акциони планови 
 

Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Израда целокупне 
базе подземног 

катастра 
1.1.1. Урађена база Прегледнији услови 

за изградњу 2008-2009. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

10.000 

Израда Плана 
генералне регулације 

Власина 
Стојковићева 

1.1.2. 
Урађен План генералне 
регулације Власина 

Стојковићева 

Стварање 
предуслова за 

развој ТЦ Власине 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

120.000 

Израда Плана 
генералне регулације 

Власина Рид 
1.1.2. Урађен План генералне 

регулације Власина Рид 

Стварање 
предуслова за 

развој ТЦ  Власине 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

167.270 

Израда Плана 
генералне регулације 
Власина Округлица 

1.1.2. 
Урађен План генералне 
регулације Власина 

Округлица 

Стварање 
предуслова за 

развој ТЦ Власине 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

109.770 

Израда Плана општег 
уређења Власинског 
језера са приобаљем 

1.1.2. 
Урађен План општег 
уређења Власинског 
језера са приобаљем 

Стварање 
предуслова за 

развој ТЦ Власине 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

79.940 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Израда Плана 
детаљне регулације 

за ППОП и ХР 
канализационог 
система Власина; 

1.1.2. 

Урађен План детаљне 
регулације за ППОП и ХР 
канализационог система 

Власина; 

Стварање 
предуслова за 

развој ТЦ Власине 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

9.600 

Израда Плана 
генералне регулације 
градског насеља 

Сурдулица 

1.1.3. 
Урађен План генералне 
регулације градског 
насеља Сурдулица 

Стварање 
предуслова за 

урбани развој града 
2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

137.200 

Израда детаљног 
урбанистичког плана 
за касарну Власина 

1.1.3. Урађен план 

Стварање 
предуслова за 

инфраструктурни 
развој 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

24.000 

Израда 
урбанистичких 
планова за сва 
насељена места 

општине 

1.1.3. Урађени  планови 

Стварање 
предуслова за 
урбани развој 

општине 

2008.-2009. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 

Израда Плана 
Детаљне регулације 
Гранични прелаз 
Стрезимировци 

1.1.4. 
Урађен План Детаљне 
регулације Гранични 
прелаз Стрезимировци 

Повећање граничног 
промета и 

економски развој 
насеља у коридору 

М1-13 

2007. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

17.200 

Израда мапе 
минералних и 
термалних вода 

1.1.4. Урађене мапе Енергетска 
ефикасност 2009 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

50.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Изградња зелене и 
сточне пијаце 1.2.1. 

Планском документацијом 
одређена места за пијаце, 

које су изграђене и 
користе се 

Бољи пласман 
пољопр.производа 2008.-2009. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије и 
донације 

120.000 

Изградња пијаце 
млечних производа у 
склопу зелене пијаце 

1.2.1. 
Изграђена пијаца млечних 
производа у склопу зелене 

пијаце 

Изграђена пијаца  
млечних производа 

грарантује 
санитарну 

исправност ових 
производа који 

подлежу контроли 

2007-2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

40.000 

Финансијска, 
организациона, 
правна и стручна 

помоћ за формирање 
пољопривредне 

задруге 

1.2.2 Формирана 
пољопривредна задруга 

Формирана 
пољопривредна 
задруга ради 

повећања обима 
производње и 
побољшање 

сервиса и услуга 

2007-2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

5.000 

Изградња зелене 
пијаце на Власини 

Рид 
1.2.2. Организована купопродаја 

пољопр. Производа 
Бољи пласман 

пољопр.производа 2007. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 

Информатичко -  
техничка  опрема за 
пољопривредну 
службу Општине 
Сурдулица(један 
рачунар и један 

штампач) 

1.2.3 

Прибављена неопходна 
информатичко - техничка 
опрема за пољопривредну 

службу општине 
Сурдулица 

Лакши приступ 
информацијама 2007. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

1.500 

Успостављање 
кредитног гарантног 

фонда за 
пољопривреднике 

1.2.3. Гарантни фонд у функцији Развој 
пољопривреде 2008 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

100.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Развој управљачких и 
лидерских капацитета 
пољопривредних 

газдинстава 

1.2.4. Развијени капацитети Развој 
пољопривреде 2008 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 

Израда студије о 
могућностима и врсти 
органске производње 

на територији 
општине Сурдулица 

1.2.5 

Урађена студија о 
могућностима и врсти 

органске производње на 
територији општине 

Сурдулица 

Развој органске 
пољопривреде на 
триторији општине 
Сурдулица у циљу 
производње здраве 

хране 

2007-2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

15.000 

Студија о 
погодностима 
производње и 

сакупљања лековитог 
биља, шумских 
производа и 
пчеларства 

1.2.5 

Урађена студија о 
погодностима производње 
и сакупљања лековитог 

биља, шумских производа 
и пчеларства 

Организовано 
пчеларство и 
контролисано 
сакупљање 

лековитог биља и 
шумских плодова 

2007-2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

15.000 

Набавка теренског 
возила за потребе 
пољопривредне 
службе општине 

Сурдулица 

1.2.5. 

Набављено теренско 
возило за потребе 

пољопривредне службе за 
општине Сурдулица 

Лакша комуникација 
са пољопривредним 
произвођачима, 
увид у стање на 

терену, и 
правовремена 
стручна помоћ. 

2007-2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

8.000 

Израда Стратегије 
развоја 

пољопривреде 
1.2.5. Урађена стратегија Развој 

пољопривреде 2008 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

25.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Наставак рада Агро-
информативног 

центра Сурдулица 
1.2.6. Обезбеђивање 

одрживости центра 

Перманентно 
информисање и 

едукација 
пољопривредника 
утицаће и на развој 
и ммодернизацију 
пољопр.гране у 

општини 

2007. 
Агро-

информативни 
центар 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 
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Стратешки циљ  II - акциони планови 
 

Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Сервис страним 
инвеститорима 2.1.2. Сервис центар за стране 

инвеститоре Екомомски развој 2008 Општина  Општина и 
донације 100.000 

"Власински вук" 2.1.3. 

Изградња ловачког дома и 
ловно-туристичких 

објеката (објекти за узгој 
дивљачи и птица, 

хранилишта, изградња 
видиковца, осматрачница 

и стаза) 

Развој ловног 
туризма 2007-2011 

Ловачко 
Удружење 

"Врла" 

ЛУ из 
сопствених 
прихода, 
Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

65.000 

Брендирање општине 
и подстицај за 
утврђивање и 

промоцију локалних 
брендова 

2.1.3. 
Стварање брендова по 
којима ће општина бити 

препознатљива 
Економски развој 2007 Општина  Општина 100.000 

Измештање кућа 
преко пута фабрике 
Кнауф изолације као 

и превођење 
земљишта у 
индустријско 

земљиште (које се 
налази преко пута 

фабрике) 

2.2.1. Решавање проблема 
фабрике Развијање привреде 2007 

Општина и 
Кнауф 

изолације 

Општина и 
Кнауф 1.000.000 

Паркинг "Нова 
Пошта" 2.2.3. Паргинг у граду 

Решавање паркинг 
простора у центру 

града 
2009. ЈП Дирекција Општина и 

донације 127.000 

Паркинг "Челик-
игралиште" 2.2.3. Паркинг тешких теретних 

возила 

Решавање паркинг 
простора за теретна 

возила 
2007. Општина и ЈП 

Дирекција 
Општина и 
донације 38.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Паркинг "Бело Поље-
II фаза" 2.2.3. 

Паркинг тешких теретних 
возила у индустријској 

зони 

Решавање паркинг 
простора за теретна 
возила-индустријска 

зона 

2007.-08 Општина и ЈП 
Дирекција 

Општина и 
донације 32.000 

Паркинг "Старо 
гробље" 2.2.3. Паркинг тешких теретних и 

путничких возила 
Измештање тешких 
камиона из града 2009. Општина и ЈП 

Дирекција 
Општина и 
донације 1.000.000 

Санација и 
реконструкција 
лок.путне мреже 

(Анекс 1. И Анекс 3.)  

2.2.4. Локални путеви у функцији Бољи услови живота 
становништва 2007-2011 ЈП Дирекција 

за путеве 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

6.600.000 

Санација тротоара 
улица у граду * види 

Анекс 2 
2.2.4. Решен проблем тротоара 

у граду 
Безбедност пешака 

у саобраћају 2007-2011 Општина и ЈП 
Дирекција 

Општина и 
донације 1.000.000 

Решавање фекалне 
канализације у :МЗ 

Алакинце, МЗ 
Д.Романовце, МЗ 

Ћурковица, 

2.2.5. 
Канализационе мреже 
урађене и прикључене у 

систем 

Бољи услови живота 
становништва 2007-2011 

ЈП Дирекција 
за путеве и ЈП 

Водовод 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

1.000.000 

Решавање водоводне 
мреже у сеоским 

срединама, и то:МЗ 
Ћурковица, МЗ 
Стајковце, МЗ 
Драинце, МЗ 
Јелашница 

2.2.5. Водоводне мреже у 
функцији. 

Бољи услови живота 
становништва 2007-2011 

ЈП Дирекција 
за путеве и ЈП 

Водовод 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

500.000 

Атмосферска 
канализација у граду 2.2.6. Решен проблем атм.кан. У 

граду 
Бољи услови живота 

становништва 2010. Општина Опшрина и 
донације 31.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Каблирање 35 кв 
далековода 2.2.8. Далековод у ф-ји Бољи услови живота 

становништва 2008-09 ЕД Сурдулица 

Општина, ЕД 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе РС, 
донације 

255.000 

Реконструкција 
постојећих 
далековода 

2.2.9. Реконструисани 
далеководи 

Бољи услови живота 
становништва 2008-09 ЕД Сурдулица 

Општина, ЕД 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе РС, 
донације 

633.000 

Изградња трафо 
станице 10/04 2.2.10. Трафо станица у функцији Бољи услови живота 

становништва 2008-09 ЕД Сурдулица 

Општина, ЕД 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе РС, 
донације 

255.000 

Реконструкција ниско 
напонске мреже (у 
целој општини) 

2.2.11. Реконструисана мрежа у 
функцији 

Бољи услови живота 
становништва 2008-09. ЕД Сурдулица 

Општина, ЕД 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе РС, 
донације 

400.000 

Реконструкција 
телекомуникационе 
инфраструктуре 

2.2.12. Повећан број прикључака 
на тел.мрежу-АДСЛ 

Бољи услови живота 
становништва 2007-2011 

Општина 
Сурдулица и 
Телеком 

Општина 
Сурдулица, 
Телеком, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

1.270.000 

Реконструкција и 
изградња јавне 

расвете у градској и 
сеоским срединама 

каи и у ТЦ 
Власина(планирање, 

пројектовање и 
изградња).  

2.2.13. Јавна расвета у функцији Бољи услови живота 
становништва 2007-2011 ЈП Дирекција 

за путеве 

Општина 
Сурдулица и 
ЈП Дирекција 
из сопствених 

извора 

190.000  
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Гасификација (По 
Националном 

Акционом плану за 
гасификацију) 

2.3.2. Решавање проблема 
јефтинијег грејања 

Добра национална 
енергетска политика 2007. Општина и 

Влада РС 
Влада РС и 
донације 3.600.000 

Реконструкција 
централног грејања у 

ОШ "Ј.Ј.Змај" 
2.4.1. Централно грејање у 

функцији 

Уштеда енергије и 
боље и квалитетније 
праћење образовног 

програма 

2007-2008. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

51.000 

Изградња спортских 
терена у ОШ 

"Ј.Ј.Змај2 
2.4.1. Спортски терени који се 

користе 

Бољи услови рада 
како ђака тако и 
наставника 

2007-2008. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

63.000 

Доградња 
кабинетског простора 

у ОШ "Ј.Ј.Змај" 
2.4.1. Савремени кабинети за 

учење 
Бољи услови рада и 
квалитет наставе 2007-2008. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

152.000 

Замена столарије на 
објекту О.Ш. 

"Ј.Ј.Змај", као и 
адаптација 

санитарног чвора 

2.4.1. Замењена столарија 

Енергетска уштеда 
као и бољи услови 
рада и квалитет 

наставе 

2007-2008. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

170.000 

Адаптација О.Ш. У 
МЗ Стајковце 2.4.1. Школа у функцији Бољи услови рада 2007-2008. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

 50.000 

Реконструкција 
сеоског дома у МЗ 

Стајковце 
2.4.1. Реконструисан Дом Бољи услови живота 

становништва 2007-2008. Општина 
Сурдулица  

Општина 
Сурдулица и 
донације 

12.000,00 

Изградња спортске 
сале у О.Ш. "Пера 

Мачкатовац"-Б.Поље,  
адаптација подова и 

осветљења у 
централном објекту 
као и адаптација 

истурених одељења 

2.4.1. Спортска сала која се 
користи 

Бољи услови рада и 
квалитет наставе 2009 Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

500.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Пројекат завршетка 
громобранске 
инсталације на 
објекту Техничке 
Школе "Никола 

Тесла" 

2.4.1. Објекат у функцији Бољи услови рада и 
квалитет наставе 2007. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

2.000 

Пројекат изведеног 
објекта нове зграде 
Техничке Школе 
"Никола Тесла" 

2.4.1. Објекат у функцији Бољи услови рада и 
квалитет наставе 2007. Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

 5.000 

Израда платоа у 
дворишту ТШ "Никола 
Тесла" као и замена 
фасадне столарије са 

термичком 
изолацијом фасаде 

2.4.1. Сређена школа Бољи услови рада и 
квалитет наставе 2007. Школа 

Министарство 
за капиталне 
инвестиције и 
донације 

51.000 

Надградња спрата на 
објекту ПУ "Наша 

радост" у Сурдулици 
2.4.1. Нове употребне 

просторије 
Бољи квалитет 
пружања услуга 2009 ПУ Наша 

радост 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

330.000 

Санација водоводне и 
канализационе мреже 

као и израда 
керамичких подова у 
централној кухињи 
ПУ "Наша радост" 

2.4.1. Објекти установе у 
функцији 

Бољи квалитет 
пружања услуга 2009 ПУ Наша 

радост 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

50.000 

Набавка аутомобила 
за превоз хране, ПУ 

"Наша радост" 
2.4.1. Аутомобил у употреби Бољи квалитет 

пружања услуга 2007. ПУ Наша 
радост 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

9.125 

Набавка 
вентилационог 

уређаја за вешерај 
ПУ "Наша радост" 

2.4.1. 
Набављен вентилациони 

уређај и стављен у 
функцију 

Бољи квалитет 
пружања услуга 2007. ПУ Наша 

радост 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

2.500 

Замена столарије и 
ормарића, ПУ"Наша 

радост" 
2.4.1. Замењена столарија и 

набављени нови ормарићи
Бољи квалитет 
пружања услуга 2009. ПУ Наша 

радост 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

10.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Адаптација одељења-
учионице за 

информатичку обуку у 
О.Ш. "Бора 
Станковић"- 
Јелашница 

2.4.1. Кабинет информатике Бољи квалитет 
наставе 2007. О.Ш. "Бора 

Станковић" 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

10.000 

Реконструкција крова, 
подова и грејања  у 
Гимназији "Светозар 
Марковић" и ПШШ 

"Јосиф Панчић" 

2.4.1. Реконструисани кров, 
подови и грејање 

Боље пружање 
услуга 2007-2010 Школа 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

89.000 

Израда пројекта 
Адаптације кровне 
конструкције СКЦ-а  

2.4.1. Адаптиран кров Боље пружање 
услуга 2007-2010 СКЦ 

Општина 
Сурдулица, 
Фондови 
Владе 

Републике 
Србије, 
донације 

5.000  

Измештање грејног 
котла , Библиотека 
"Радоје Домановић" 

2.4.1. Измештен котао Боље пружање 
услуга 2007-2008. Библиотека 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

 5.000 

Израда санитарног 
чвора и поправка 

олука на објекту О.Ш. 
И.Л.Рибар" у Клисури 

2.4.1. Школа у ф-ји Боље пружање 
услуга 2007. Школа 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 
просвете и 
спорта 

35.000,00 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 
просвете и 
спорта 

Реконструкција 
санитарних чворова 
на свим објектима 
О.Ш. "Вук Караџић" 

2.4.1. Школа у ф-ји Боље пружање 
услуга 2007 Школа 

 

 19.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Реконструкција крова 
на згради централне 

школе, 
реконструкција крова 
и фасаде у Алакинцу 
и Сувојници, као и 
олука у Сувојници, 
ОШ "Вук Караџић", 
као и изградња 

централног грејања 
тамо где не постоји. 

2.4.1. Школа у ф-ји Боље пружање 
услуга 2007-2010 Школа 

Министарство 
просвете и 
спорта и 
донације 

64.000 

Куповина земљишта 
од Војске Србије 

(касарна Власина) и 
изградња комплекса 

за спорт и 
рекреацију(спортска 
хала са отвореним и 

затвореним 
спортским теренима) 

2.4.1. 
Решавање проблема 
спорстких објеката и 

терена 
Економски развој 2007-2009. Општина и 

Влада РС 
Влада РС и 
донације 23.000.000 

Санација и 
реконструкција зграде 
Општине Сурдулица 
и њено усклађивање 
са Услужним центром 

2.4.1. 
Зграда општине која је у 
компактности са будућим 

Услужним центром 

Функционална 
зграда Општине 

Сурдулица 
2007 Општина  

Општина и 
Министарство 
за државну 
управу и 
локалну 

самоуправу 

80.000 

Опремање кабинета 
за стране језике и за 
обуку на рачунарима 

у СКЦ - у  

2.5.3. Кабинети ун ф-ји Боље пружање 
услуга 2008-2009 СКЦ 

Министарство 
културе и 
донације 

20.000 

Формирање 
покретних тимова 

(амбуланта, Центар 
за соц.рад и дечија 

заштита) 

2.4.3. Побољшање здравствене 
и социјалне заштите 

Боље пружање 
услуга 2008-2009 

Медицински 
центар, Центар 
за соц. рад и 
Општина 
Сурдулица 

Медицински 
Центар, 

Центар за соц. 
рад, Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Формирање Фонда за 
подршку школовања 
и обуке кадрова 

специф. Занимања од 
посебног интереса 

општине 

2.5.2. Подршка образовању Јачање људских 
ресурса 2008 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

5.000 

Завршетак водовода 
за насеље Власина 

Стојковићева 
2.2.7. Заршен сеоски водовод Побољшано 

водоснабдевање 2009 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

90.000 

Административно 
дефинисање 

индустријског парка у 
оквиру постојеће 
индустријске зоне 

2.2.1 Дефинисан индустријски 
парк 

Унапређење 
пословања и 
привлачење 
инвестиција 

2007-2011 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 

Израда пројектне 
документације за 
инфраструктурно 

уређење 
индустријског парка 

2.2.1 Стварање предуслова за 
индустријски парк 

Унапређење 
пословања и 
привлачење 
инвестиција 

2007-2011 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

100.000 

Изградња 
инфраструктуре у 

индустријском парку 
2.2.1 Изграђен индустријски 

парк 

Створени услови за 
унапређено 
пословање и 
привлачење 
инвестиција 

2007-2011 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

1.000.000 

Административно 
уређење зоне 
унапређеног 
пословања 

2.1.4 Дефинисана зона 
унапређеног пословања 

Створени 
предуслови за 

проглашење зоне 
унапређеног 
пословања 

2007-2011 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

10.000 

Урбанистичко 
пројектовање зоне 

унапрећеног 
пословања 

2.1.4 

Стварање предуслова за 
проглашење и уређење 

зоне унапређеног 
пословања 

Унапређење 
пословања и 
привлачење 
инвестиција 

2007-2011 Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

50.000 

Пројектовање и 
уређење зоне 

унапређеног пословања 
2.1.4 Уређење зоне 

унапређеног пословања 
Унапређење 
пословања и 

привлачење инвестиција 
2007-2011 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

500.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Набавка IT опреме за 
потребе еколошке 
службе Општине 
(један компјутер и 
један штампач) 

2.3.3. Опрема у употреби Побољшан рад 
службе  2007 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

1.500 

Израда пројектне 
документације за " 

Greenfield " половање 
2.2.2 Стварање предуслова за " 

Greenfield " пословање 
Привлачење 
инвестиција 2007-2011 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
донације 

100.000 

Изградња неопходне 
инфраструктуре за " 

Greenfield " 
пословање 

2.2.2 
Стварање повољних 
услова за " Greenfield " 

пословање 

Привлачење 
инвестиција 2007-2011 Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
донације 

500.000 

Унапређење 
риболовних вода 
ППППН Власина 

(слив реке Власине и 
Божичке реке) 

2.2.5 
Побољшан риболовни 

туризам и повећан рибљи 
фонд 

Унапређење 
туризма и очување 

екологије 
2008-2009 Риболовачко 

удружење 

Риболовачко 
удружење, 
општина 

Сурдулица, 
донатори 

20,000 

Унапређење 
риболовних вода 
слива реке Јерме 

2.2.5 
Побољшан риболовни 

туризам и повећан рибљи 
фонд 

Унапређење 
туризма и очување 

екологије 
2008-2009 Риболовачко 

удружење 

Риболовачко 
удружење, 
општина 

Сурдулица, 
донатори 

15,000 

Чишћење и уређење 
корита реке Власина 

и Божичке реке 
2.3.4 

Очишћено и уређено 
корито реке Власина и 

Божичке реке 

Унапређење 
туризма и очување 

екологије 
2008-2009 

ЈП Водовод, 
Општина 
Сурдулица 

ЈП Водовод, 
општина 
Сурдулица 

100,000 

Чишћење и уређење 
корита реке Јерме са 

Притокама 
2.3.4 

Очишћено и уређено 
корито реке Јерме са 

притокама 

Унапређење 
туризма и очување 

екологије 
2008-2009 

ЈП Водовод, 
Општина 
Сурдулица 

ЈП Водовод, 
општина 
Сурдулица 

 
 
 

80,000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Израда пројекта за 
проширење 

водозахвата и 
реконструкцију 
постројења за 
прераду воде на 

Власини 

2.2.7 Урађен пројект 
Боља снабдевеност 
пијаћом водом на 
подручју Власине 

2007-2008 
ЈП Водовод, 
Општина 
Сурдулица 

ЈП Водовод, 
Општина 
Сурдулица, 
донатори 

10,000 
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Стратешки циљ III - акциони планови 
 

Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Едукација ђака у 
основним школама и 

организовање 
састанака са њима на 

тему заштите 
животне средине 

3.1.1. 
Више сазнања деце о 

значају заштите животне 
средине  

Едукација 
становништва и 

подизање њиховог 
нивоа свести о 
значају заштите 
животне средине 

2007 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе 

Општина 
Сурдулица 200 

Еко село 3.1.1. "Одрживо" еко село 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 100.000 

Еко школа на 
Власини 3.1.1. Еко школа у функцији 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 70.000 

Пројект. 
Трансф.станице за 
потребе депоније 

3.4.1. Решавање проблема 
отпада 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе 

Општина 
Сурдулица 20.000 

Санација, рекулт. 
Депоније 3.4.1. Решавање проблема 

отпада 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 1.200.000 

Набавка  машине 
СКИП 3.4.2. Опремање ЈП Водовод Боље пружање 

услуга 2007. ЈП Водовод  

Општина 
Сурдулица и 
ЈП Водовод из 
сопствених 
прихода 

70.000  

Санација дивљих 
депонија 3.4.3. 

Уклањање дивљих 
депонија у сеоским и у 
приградским насељима 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2007. ЈП Водовод  

Општина 
Сурдулица и 
ЈП Водовод из 
сопствених 
прихода 

150.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Евакуац.ком.отп.из 
села 3.4.3. Решавање проблема 

отпада 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 50.000 

Израда 
документације и 

студија о 
загађивачима 

ваздуха, о буци, као и 
израда карте 

изворишта воде 

3.4.4. 

Утврђивање стварног 
стања животне средине и 
решавање потенцијалних 
проблема (загађивања) 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе 

Општина 
Сурдулица 15.000 

Утврђивање и 
одређивање као и 
израда потребне 

документације за сва 
гробља на територији 

општине 

3.4.6. Сахрањивање по 
санитарним стандардима 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе 

Општина 
Сурдулица 650.000 

Утврђивање и 
одређивање као и 
израда потребне 
документације за 
сточно гробље за 
потребе целе 

територије општине 

3.4.6. Сахрањивање по 
санитарним стандардима 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе 

Општина 
Сурдулица 10.000 

Лоцирање контејнера 3.5.1. Рад по одређеним 
стандардима 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2007. 

Одељење за 
урбанизам 
Општинске 
Управе- 

општински 
архитекта 

Општина 
Сурдулица 7.000 

Набавка и 
постављање еко 
контејнера и корпи 

како на целој 
територији општине 

3.5.2. Побољшање одржавања 
хигијене 

Перманентно 
одржавање хигијене, 
заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008-2010. ЈП Водовод  ЈП Водовод и 
грађани 72.000  
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Формирање 
кафилерије у граду 3.5.3. Решавање проблема 

животиња луталица 
Спречавање 

заразних болести 2007-2008.  Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица, 
НВО за 
заштиту 
животиња 

150.000 

Постављање 
рекламних паноа у 
граду, у сеоским 
срединама као и у 
зонама коридора 
10,магистралног и 

регионалних путева и 
у ТЦ Власина 

3.5.4. 

Све рекламе, постери, 
умрлице, обавештења, 
нашли би се на једном 

одређеном месту 

Одржавање 
"визуелне хигијене" 
града на високи 
ниво, као и само 

рекламирање града 

2008.-09. Општинске 
инспекције 

Општина 
Сурдулица 75.000 

Уређење санитарних 
чворова у јавним 

објектима 
3.5.5. Решавање проблема 

јавних  тоалета 

Перманентно 
одржавање хигијене, 
заштита здравља 

становника  

2010. 

Општина 
Сурдулица и 
власници 
објекта 

Власници 
објекта 15.000 

Опремање канц. За 
ЛЕАП 3.2.1. Израда ЛЕАП-а 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2007. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 10.000 

Израда ЛЕАП-а 3.2.1. Урађен ЛЕАП 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2007. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 5.000 

Имплементација 
ЛЕАП-а уз камп. 3.2.2. ЛЕАП у употреби 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 5.000 

Прерастање РГ за 
ЛЕАП у еколошку 

канцеларију Општине 
3.2.5. Јединица за праћење 

имплементације ЛЕАП-а 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2008. Општина 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 2.ооо 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Измена Општинске 
Одлуке о забрани 
држања животиња у 
градском подручју 

3.5.6. 
Уклањање животиња из 

појединих делова градског 
подручја (ужи део града) 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2007. 

Општинска 
Управа 
Општине 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 500 

Израда брошура као 
и информисанје 

јавним средствима о 
стању животне 

средине (тромесечно) 

3.1.2. 

Константна 
информисаност 

становништва о стању 
животне средине у 

општини 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2009. 

Општинска 
Управа 
Општине 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 300 

Формирање Радног 
тима за заштиту и 

унапређење животне 
средине од стране 
локалне самоуправе 

3.3.1. 

Радни тим који координира 
свим активностима 
везаним за заштиту 
животне средине 

Заштита здравља 
становника и 

заштита животне 
средине 

2010. 

Општинска 
Управа 
Општине 
Сурдулица 

Општина 
Сурдулица 1.000 
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Стратешки циљ IV - акциони планови 
 

Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Обнова и 
реконструкција цркве 
СВ. Петка-Калифер 

4.1.1. Заштита верског објекта 

Заштита, 
одржавање и 

промоција верског 
објекта из 13в. 

2007-2010 НВО Иногоште 
Општина, 

Министарство 
вера, донатори 

50.000  

Изтраживања и 
археолошки радови 
на комплексу Стари 

град у Доњем 
Романовцу 

4.1.1. 

Обнова Старог града и 
његово стављање у 
функцију за потребе 

туриста 

Очување 
историјских места 
као и економски 

(туристички) развој 

2007-2010 

Завод за 
заштиту 

споменика из 
Ниша и 
Општина 
Сурдулица 

Општина, 
Министарство 

културе, 
донатори 

30.000 

Обнова конака и 
уређење простора 
око манстира Паља 

4.1.1. Заштита верског објекта 

Заштита, 
одржавање и 

промоција верског 
објекта  

2007-08. Епархија 
Врањска 

Општина, 
Туристичка 
Организација 

Србије, 
Министарство 

вера и 
донатори 

250.000 

Завршни радови на 
обнови Спомен 

Костурнице, изградња 
прилазног пута као и 

уређење 
екстеријера/обнова 

Спомен собе 

4.1.1. 
Завршетак комплекса 
објекта од историјске 

важности 

Заштита, 
одржавање и 
промоција 

историјског објекта  

2007. НВО Стара 
Сурдулица 

Општина и 
донације 75.000  

Обнова црквеног 
комплекса Св.Ђорђе 

у Сурдулици 
4.1.1. Обнова комлекса од 

верске важности 

Очување и 
поштовање културне 
и верске традиције 

2007-2010. 
Црквена 
општина 
Сурдулица 

Општина и 
донације 250.000 

Истраживање 
културних добара 
општине Сурдулица 

4.1.1. 
Направљена база 
података културних 
добара општине 

Боља туристичка 
понуда 2007-08. 

Завод за 
заштиту 

споменика из 
Ниша и 
Општина 
Сурдулица 

Општина и 
Министарство 

културе 
50.000  
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Санација и 
реконструкција свих 
сакралних објекатана 
територији општине 

4.1.1. Заштита сакралних 
објеката 

Заштита и 
одржавање  верских 

објеката  
2009. Општина 

Сурдулица 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 

вера  

75.000 

 "Витезово пролеће" 4.1.3. Упознавање са културним 
добрима општине 

Манифестација би 
требало да прерасте 

у традицију 

традиционал
но 

Библиотека 
"Радоје 

Домановић" 

Општина, 
Министарство 
Културе и 
донације 

2.000 

Медијска кампања 
под слоганом" И 
медијски смо 
равноправни" 

4.1.3. 
Покривеност целокупне 
општине квалитетним 
тројезичним програмом 

Унапређење верске 
и националне 
толеранције 

2007-2011 ЈП Радио 
Сурдулица 

Општина, 
Министарство 
за државну 
управу и 

лок.самоупр., 
дипломатско 
представништв

о у РС-Р 
Бугарске, 
донације 

20.000 

Промоција културно-
историјске и духовне 
баштине општине као 

и куповина и 
сређивање старе куће 
у граду за потребе ТО 
(инфо центар и етно 

поставка) 

4.1.3. Константна медијска 
кампања као и промоција 

Унапређење и 
развој туризма 2007-2011 

Туристичка 
Организација 
Сурдулица 

Општина и 
донације 73.000 

Отварање Инфо 
центара на Власини и 

њихово 
опремање(Власина 
Округлица и Власина 

Рид) 

4.2.2. 
Боља обавештеност 

посетиоца и туриста на 
Власини 

Унапређење 
туризма 2007.-08. 

Туристичка 
Организација 
Сурдулица 

Општина, 
Министарство 

туризма, 
Туристичка 
Организација 

Србије 

4.000 

Набавка рачунарске 
опреме за потребе ЈП 

Водовод-а 
4.2.2. Технички опремљеније 

предузеће 

Брже и квалитетније 
пружање услуга 

грађанима 
2007. ЈП Водовод 

ЈП Водовод из 
сопствених 
прихода 

8.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Опремање нове 
зграде Техничке 
Школе "Никола 
Тесла" школским 
намештајем и 
наставним 
инвентаром 

4.2.2. 
Опремање нове зграде 
школе намештајем и 
наставним инвентаром 

Боље и модерније 
праћење образовног 

програма 
2007. ТШ "Никола 

Тесла" 

Министарство 
просвете и 
донације 

12.500 

Интернет читаоница у 
Библиотеци "Радоје 

Домановић" 
4.2.2. 

Опремање рачунарском 
опремом и њено 

прикључење на сталну 
Интернет конекцију 

Бржи приступ 
информацијама 2007 

Библиотека 
"Радоје 

Домановић" 

Општина 
Сурдулица, 

Министарство 
културе и 
донације 

8.000 

Опремање читаонице 
Библиотеке 

"Р.Домановић" 
потребним 
инвентаром  

4.2.2. Опремање читаонице 
инвентаром  

Квалитетније 
пружање услуга 

грађанима 
2007. 

Библиотека 
"Радоје 

Домановић" 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 

културе  

5.000 

Виртуална 
библиотека 4.2.2. 

Слободан приступ путем 
интернета свим библ 

Србије 

Бржи приступ 
информацијама 2007. 

Библиотека 
"Радоје 

Домановић" 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 

културе  

3.000 

Музичко образовање 
деце 4.2.2. Отварање музичког 

одељења 

Унапређење 
музичке културе 

деце 
2007. 

Библиотека 
"Радоје 

Домановић" 

Општина 
Сурдулица и 
Министарство 

културе  

25.000 

Усавршавање 
запошљених у ЈП 

Водоводу 
4.2.4. 

Обучено особље 
предузећа које брже и 

квалитетније пружа услуге 
грађанству 

Брже и квалитетније 
пружање услуга 

грађанима 
2007-2008. ЈП Водовод 

ЈП Водовод из 
сопствених 
прихода 

5.000 

Израда базе података 
и информатичко 

повезивање ЈП и ЈУ 
са Општинском 

Управом 

4.2.3. Направљена база и 
повезивање ЈП и ЈУ са ОУ 

Брже и квалитетније 
пружање услуга 

грађанима 
2008. Општинска 

Управа 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

20.000 
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Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Формирање више 
секторског тима 

општине  
4.2.1. Формиран вишесекторски 

тим 

Квалитетније 
пружање услуга 
подносиоцима 
пројеката 

2008. Општинска 
Управа 

Општина 
Сурдулица и 
донације 

5.000 
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Стратешки циљ  V - акциони планови 

 

Акција 
Проистиче из 

ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 

2007-2011 
Ко је 

одговоран? 

Извори 
финансирања 

(може бити 
више од 
једног) 

Износ 
(процењена 
вредност) у 

eврима 

Израда и ажурирање 
ВЕБ портала 

Општине Сурдулица 
и ВЕБ сајта 
Туристичке 
Организације 
Сурдулица 

5.1.1. 
Израђен ВЕБ портал 

Општине и ВЕБ сајт ТО 
који се редовно  ажурира 

Промоција и 
економски развој 2007. 

Општина 
Сурдулица и 
Туристичка 
Организација 
Сурдулице 

Општина 
Сурдулица 5.000 

Помозите породици 5.1.2. 

Увођење СОС линије, 
реконструкција зграде 
Центра и опремање 

спрата 
намештајем,опремом, 
куповина возила и 
обезбеђивање 

материјалних средстава за 
одрживост пројекта 

Помоћ жртвама 
насиља у породици, 
њихово привремено 
збрињавање и рад 

са децом са 
асоцијалним 
понашањем 

2007-2009 Центар за 
Социјални рад 

Општина 
Сурдулица, 

Министарство 
за рад, борачка 
и социјална 
питања 

50.000 

Помоћ у кући 5.1.5. 

Две упошљене 
неговатељице и један 
возач који би обилазили 
терен возилом купљеним 

као део пројекта 

Обезбеђивање 
старим и 

изнемоглим лицима 
помоћ у обављању 
кућних послова 

2007. 

Центар за 
Социјални рад 
у сарадњи са 

Домом 
пензионера 

Министарство 
за рад, борачка 
и социјална 
питања и 
донације 

20.000 

Прерастање 
Техничког Тима у 
Канцеларију за 
економски развој 

5.2.1. 
Обучено особље које 

прати пројектни циклус за 
потребе целе општине. 

Економски развој 2008. Општина Општина 10.000 

Издавање Летописа 5.2.2. 
Набавка потребне опреме 
и недукација постојећег 

кадра  

Боља 
информисаност 
становништва 

2008. 
Сурдулички 
Културни 
Центар 

Општина 
Сурдулица, 

Министарство 
културе и 
донације 

25.000 
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