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Odr`ana 17. sednica Skup{tine Op{tine Prokupqe

Novi predsednik Op{tine
Odbornici prokupa~ke Skup{tine razre{ili su dr Qubi{u
\urkovi}a funkcije predsednika Op{tine i za novog predsednika izabrali Miroquba Paunovi}a, zajedni~kog kandidata SPS
i SNS.
Paunovi} je do sada radio kao
savetnik pri Ministarstvu poqoprivrede i za{tite `ivotne
sredine. Novoizabrani predsednik je u obra}awu odbornicima
istakao da }e prvi korak u wegovom radu biti evidentirawe svih
problema koje ima Op{tina
Prokupqe.
- Pred nama je puno izazova,
puno te{ko}a i problema. Pokrenu}emo sve raspolo`ive kapacitete, resurse i dati maksimum
za wihove re{avawe. Op{tina
Prokupqe sa te{kom ekonomskom, privrednom i socijalnom
situacijom, spada u red nerazvijenih op{tina, sa vrlo nepovoqnom demografskom slikom. Od
ukupnog broja radnosposobnog
stanovni{tva 26 odsto je nezaposleno. Prihodi u buxetu do sada
se ne ostvaruju planiranom dinamikom. Stawe infrastrukture
je veoma lo{e, a kulturni i javni
`ivot gotovo i da ne postoji. Sve
to ima za posledicu odlazak mladih {kolovanih qudi iz na{e
op{tine, rekao je Paunovi} i istakao da svi odgovorni i stru~ni
qudi treba da uzmu u~e{}e u re{avawu nagomilanih problema,
bez obzira na politi~ka opredeqewa ili li~ne interese.
- Sa timom kojim }u rukovoditi ulo`i}u mnogo truda da se stvore boqi uslovi za `ivot i rad.

Na{a op{tina raspola`e poqoprivrednim resursima, imamo
prehrambenu industriju, mogu}nost eksploatacije {umskog i
lekovitog biqa, tu su na{i poqoprivredni proizvo|a~i, kao i
{ansu u razvoju turizma i ugostiteqstva. Ciq nam je da osavremenimo poqoprivrednu proizvodwu i tehnologiju i time stvorimo uslove za boqi plasman na{ih proizvoda, a sve to uz adekvatne mere poreske politike, objasnio je Paunovi} i naglasio da
nam je u svemu tome potrebna pomo}, kako op{tinskog, tako i republi~kog buxeta.
Na sednici Skup{tine Op{tine Prokupqe podr`ana je ostavka zamenika predsednika SO
Prokupqe Ilije \edovi}a, a na
tu funkciju imenovan je Radoslav Bogdanovi} (SNS), dok je \edovi} imenovan za zamenika
predsednika Op{tine.
Na predlog predsednika Paunovi}a izabrano je i novo Op{tinsko ve}e, koga ~ine Milica
Eri}, Milan Aran|elovi}, Dejan
Lazi}, Filip Jovanovi}, Qubi{a Blagoti}, Gordana Jankovi} i
Aleksandar Simonovi}.
Odbornicima se obratio jedini narodni poslanik iz Prokupqa Darko Laketi} (SNS),
koji je istakao da su izboru novog
rukovodstva prethodili dogovori sa koalicionim partnerima.
- Mi smo za predsednika Op{tine izabrali ~oveka koji je na
odborni~koj listi SPS, kao zajedni~kog kandidata, kome politika ne}e biti na prvom mestu,
ve} iskqu~ivo profesionalna

praksa. Radi se o ~oveku koji nema mrqe u karijeri, dobrom doma}inu i po{tenom ~oveku, rekao je Laketi} i naglasio da je za
dobrobit Op{tine potrebna saradwa svih partija, a posebno sa
koalicionim partnerom SPSom.
On je dodao da je Op{tinsko
ve}e i sada delimi~no profesionalizovano i da }e se insistirati na stru~nosti i pronala`ewu
kadrova, koji }e svoje znawe i iskustvo ulo`iti u rad za izlazak
op{tine iz te{ke situacije.
- Neophodno je da svi politi~ki subjekti i svi qudi koji imaju kapacitet, uzmu aktivno u~e{}e u re{avawu problema u op{tini. Moram da naglasim da kao
jedini narodni poslanik iz Prokupqa dajem maksimalan doprinos, ne samo u kontaktima sa
Vladom, ve} i svojim prisustvom
na skoro svim sastancima koji su
zna~ajni za na{ grad, rekao je
Laketi}.
U nastavku sednice usvojen je
Zavr{ni ra~un buxeta Op{tine
za 2013. godinu, izmene Statuta
JKP „^isto}a“, imenovani su

~lanovi Organizacionog odbora
za proslavu slave i Komisije za
sprovo|ewe javnog nadmetawa za
davawe u zakup poqoprivrednog
zemqi{ta.
Imenovani su i novi ~lanovi
{kolskih odbora, kao i Upravnog i Nadzornog odbora prokupa~ke Biblioteke.
Skup{tinska ve}ina razre{ila je v.d. direktore Radni~kog
univerziteta i Istorijskog arhiva Toplice. Za novu direktorku Radni~kog univerziteta izabrana je dipl. ekonomista Qiqana Krasi}, a za direktora Istorijskog arhiva Toplice dosada{wi v.d. direktora Milan Stojanovi}.
Minutom }utawa odbornici
Skup{tine op{tine Prokupqe
odali su po~ast nedavno preminuloj Vidi Mom~ilovi}, dugogodi{woj radnici i nekada{woj
na~elnici Op{tinske uprave.
Odbornici su se odrekli dnevnice u korist stanovni{tva koje je pretrpelo {tetu od poplava
na teritoriji op{tine Prokupqe.
Q.M.

Odr`ana sednica Op{tinskog ve}a
Op{tinsko ve}e razmatralo
je Nacrt Odluke o zavr{nom ra~unu buxeta za 2013. godinu. Prema re~ima rukovodioca Odeqewa za privredu i finansije Mile
Glu{ac, prihodi u pro{logodi{wem buxetu su mawi od planiranih i iznose 75,30%.
Ve}nici su podr`ali predloge za imenovawe ~lanova mobilnog tima za inkluziju Roma,
kao i ~lanove Organizacionog
odbora za proslavu slave Prokupqa. Odeqewe za privredu i
finansije uputilo je ve}nicima
predlog za pove}awe aproprijacija u buxetu Narodnom muzeju
Toplice i Biblioteci „Rade
Drainac“ za realizaciju projekata. Oko desetak ta~aka dnevnog reda odnosilo se na odobravawe sredstava iz buxetskih rez-

ervi, od kojih je ve}i deo odlo`en za narednu sednicu, kako bi
se pripremila neophodna dokumentacija.
U okviru informacije o pripremqenosti sistema odbrane od
grada, istaknuto je da su protivgradne stanice u lo{em stawu.
Zakqu~ak je da je neophodno formirati tim koji }e obi}i teren
i utvrditi {ta je potrebno za
wihovu sanaciju, a sve u ciqu bezbednosti qudi koji rade na protivgradnim stanicama.
Ve}e je upoznato i sa stawem
na lokalnim putevima posle elementarnih nepogoda. Proceweno
je da su vremenske nepogode na~inile veliku {tetu putevima i
da je potrebno oko 20 miliona dinara za wihovu sanaciju. Iz sredstava koja su namewena za sanaci-

ju {tete urgentno je odobreno
500 hiqada dinara Turisti~ko
sportskom centru za popravku
gradskog bazena i 500 hiqada dinara „Vodovodu“ za popravku pumpnih stanica.
Zbog trodnevne `alosti u

Srbiji Ve}e je odlu~ilo da se
ovogodi{wi va{ar u Prokupqu
22. maja odr`i bez muzike, a komunalna inspekcija Op{tine
Prokupqe bila je maksimalno
anga`ovana kako bi se ispo{tovala ta odluka.
Q.M.
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Dobrovoqci iz Prokupqa na poplavqenom podru~ju
U organizaciji Op{tine
Prokupqe 40 dobrovoqaca, koji
su izrazili `equ da pomognu u
spasavawu qudi i dobara, uputili su se u poplavama ugro`ena
podru~ja. Prema instrukcijama
Republi~kog {taba za vanredne
situacije, Prokup~ani su hitno
upu}eni 17. maja u Sremsku Mitrovicu na obalu Save, gde je pomo} bila najpotrebnija i gde se
na hiqade qudi na nasipima bo-

rilo sa nabujalom rekom, koja je
pretila da poplavi grad.
- Krenuli smo bez razmi{qawa kada smo ~uli kakva je katastrofa zadesila na{e qude i u
tim najte`im trenucima za na{
narod i zemqu mislili samo na
to kao }emo spasiti qude i wihovu imovinu, kazali su dobrovoqci iz Prokupqa.
Nakon uspe{nog vi{ednevnog
boravka i uspe{no izvr{enog za-

datka na izgradwi nasipa u selu
Bosut kod Sremske Mitrovice,
dobrovoqci su se vratili u Prokupqe, gde su ih primili predstavnici Op{tine Prokupqe.
Predsednik Skup{tine Radoslav Mihajlovi}, zahvaquju}i
se na odzivu i po`rtvovanosti
dobrovoqcima, istakao je da su
Topli~ani jo{ jednom pokazali
da su prvi kada se brani narod,

Pomo} stanovni{tvu u poplavqenim podru~jima

Prokup~ani velikog srca
U akciji prikupqawa humanitarne pomo}i ugro`enom stanovni{tvu u poplavqenim podru~jima u~estvovali su gra|ani
Prokupqa, preduze}a, ustanove,
sportski klubovi, politi~ke
stranke, u~enici, volonteri.
Svi zajedno, Prokup~ani su
pokazali ogromnu solidarnost,
izuzetnu energiju i odgovornost,
kao i qubav prema svom narodu
koji je do`iveo te{ke neda}e. Za
kratko vreme, organizovali su se
i stari i mladi i prikupili desetine tona humanitarne pomo}i.
- Za prvih desetak dana akcije, prikupqeno je oko 30 tona
humanitarne pomo}i koja sadr`i
konzerviranu hranu, sredstva za
higijenu, pelene, hranu za bebe,
vodu, polovnu garderobu. Da bi u
{to kra}em roku pomo} stigla
tamo gde je i najpotrebnija, ogromnu zahvalnost dugujemo Goranu
Dini}u, vlasniku SZTR “Neca”,
koji nam je svojim {leperima i
kamionima omogu}io besplatan
prevoz. Izdvojili smo 21 tonu humanitarne pomo}i i odvezli u
Krupaw, 4,5 tone stanovni{tvu
poplavqenog Para}ina, kao i 4,5
tone koje su namewene stanovni{tvu Uba, rekla je sekretar Crvenog krsta Prokupqe Du{ica
Dini}.
Ona je tako|e istakla izu-

zetno anga`ovawe volontera Crvenog krsta koji su od prvog dana,
wih 58, danono}no bili u prostorijama CK, prikupqali pomo},
klasirali i utovarivali {lep-

liku nesebi~nost i prikupqena
je znatna koli~ina konzervirane
hrane, pelena, vode i sredstva za
higijenu.
- Crveni krst Prokupqe je

ere. Volonteri su tako|e organizovali akciju “Korpa solidarne
pomo}i za ugro`ene”, u kojoj je 38
u~enika sredwo{kolaca bilo raspore|eno po trgovinama “Ri~” i
“Neca” i prikupqali pomo} za
ugro`eno stanovni{tvo. U ovoj
akciji gra|ani su pokazali ve-

zahvalan svim gra|anima koji su
se odazvali apelu za pomo}. Ponosna sam na na{e volontere koji su svakodnevno bili tamo gde
je potrebno, nesebi~no radili,
kako bi pomo} {to pre bila
poslata na odredi{ta, istakla je
Dini}.

dr`ava i wena imovina.
- Zahvaquju}i prokupa~kim
dobrovoqcima, koji su me|u prvima pohitali u pomo} i drugi
volonteri u na{em mestu su organizovano krenuli da poma`u, tako da je nizom akcija na{a op{tina pokazala humanost i solidarnost sa qudima u poplavqenom
podru~ju, kazao je ve}nik Op{tine Prokupqe Dejan Lazi}. M.M.
Duga~ak je spisak onih koji su
ve} prvog dana do{li u CK i ponudili svoju pomo}. Me|u prvima
bio je Sindikat zdravstvenih radnika prokupa~ke Bolnice, privatni preduzetnici “Ri~”, “Neca”, “Boki”, “Andreji} – Beloqin”, “Mlekara Kal~a”, “Egzit”,
“Metalurg”. U~e{}e u prikupqawu pomo}i uzele su i prokupa~ke
osnovne i sredwe {kole. Pomo}
su donirali i zatvorenici Okru`nog zatvora, koji su se odrekli jednog obroka i konzerve
hrane uputili u poplavqena podru~ja, zatim, Dom u~enika sredwih {kola, Crkva, sportski
klubovi, politi~ke stranke, me{tani \ureva~kog naseqa, Mesne zajednice Samarinovac, zaposleni u Nacionalnoj slu`bi za
zapo{qavawe, Domu kulture,
Muzeju, JKP “Tr`nice” idr.
U znak zahvalnosti za nesebi~nu pomo} u velikoj akciji za
poplavqena podru~ja, CK je uru~io zahvalnice donatorima.
Po prvi put ove godine zahvalnice su uru~ene volonterima
Crvenog krsta, maturantima
Medicinske {kole u Prokupqu
za pokloweno vreme, ve{tinu i
entuzijazam koji su svakodnevno,
tokom vi{egodi{weg volontirewa, gradili humaniji i boqi
svet. Crveni krst }e svake godine svojim volonterima maturantima dodeliti po deset
zahvalnica.
Q.M.
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Posledice aprilskih poplava

[teta ve}a od 56 miliona dinara
Izlivawe reke Toplice iz korita u drugoj polovini aprila
nanelo je velike {tete na podru~ju op{tine Prokupqe. Nakon
obilaska terena Op{tinska komisija za procenu {tete od elementarnih nepogoda procenila je
da je ukupna {teta od poplava prema{ila cifru od 56,8 miliona
dinara. Ovoj komisiji podnesena
su 433 zahteva za procenu {tete.
U Izve{taju op{tinske Komisije za procenu {tete, pored
ostalog navodi se da je izlivawem reke Toplice u katastarskim op{tinama ]ukovac, Bela
Voda, Gubetin, Poto~i}, Mala
Plana, Drenovac, Konxeq, Beriqe i drugim poplavqeno skoro
400 hektara oranica. Procewena
{teta na poqoprivrednim kul-

turama ve}a je od 11,7 miliona
dinara. Najve}e poplavqene povr{ine zasejane su kukuruzom i
p{enicom, ukupno 195 hektara.
Za sanaciju poplavqenih objekata potrebno je izdvojiti skoro 12,4 miliona dinara. Vrednost
procewene {tete na lokalnim
putevima tre}eg reda u du`ini
od 40 kilometara iznosi 4,8 miliona dinara, nekategorisanih u
du`ini od 14 kilometara 1,3 miliona, a na putevima drugog reda
vi{e od 2,1 miliona dinara. Za
sanaciju o{te}enih puteva na
gradskim ulicama pod makadamom
ili zemqanom podlogom u du`ini od 1,5 kilometara neophodno
je izdvojiti 850.000 dinara.
[teta na Gradskom grobqu
iznosi {est miliona dinara, na

kompleksu sportskih terena i
prate}e infrastrukture 14, na
objektima vodosnabdevawa skoro
3,5 miliona dinara.
Procewena {teta naneta poplavama na teritoriji prokupa~ke op{tine nije kona~na, zato
{to Komisija za procenu {tete
treba da obi|e sva poplavqena

podru~ja i obradi podnete zahteve gra|ana za naknadu {tete.
Izve{taj op{tinske Komisije za procenu {tete od elementarne nepogode, odnosno poplava
izazvanih izlivawem reke Toplice iz svog korita, poslat je i
Komisiji za elementarne nepogode Vlade Srbije.
D.B.

[tete i u drugim op{tinama
Procewena {teta na teritoriji op{tine @itora|a iznosi oko
23 miliona dinara. U ovoj topli~koj op{tini pod vodom se nalazilo
skoro 900 hektara poqoprivrednog zemqi{ta.
Najvi{e {tete pretrpeli su poqoprivrednici u Vlahovu, Podini, Re~ici, Lukomiru, Voq~incu, Badwevcu i drugim selima koja
se nalaze uz korito reke Toplice.
[teta naneta poqoprivrednicima iznosi oko 12, a proizvo|a~ima povr}a pod plastenicima osam miliona dinara. Za sanaciju
atarskih puteva u du`ini od 20 kilometara potrebno je izdvojiti
tri miliona dinara.

Stawe bezbednosti saobra}aja u Topli~kom okrugu

Smawen broj saobra}ajnih nesre}a
Na osnovu podataka Saobra}ajne policije Policijske uprave (PU) u Prokupqu, pro{le
godine na putevima Topli~kog
okruga zabele`eno je 205 saobra}ajnih nezgoda, odnosno pet mawe
nego prethodne godine.
Od ovog broja 118 je sa nastradalim licima, povre|eno je
jedno lice mawe nego prethodne
godine. Ovaj podatak ukazuje da je
u mawe nesre}a ove godine bilo
vi{e povre|enih.
O te`ini saobra}ajnih nesre}a govori podatak da je prethodne godine na na{im putevima
poginulo {est lica ili ~etiri
vi{e nego godinu dana ranije.
Me|u poginulima su dva voza~a
putni~kih vozila, jedan traktorista, dva pe{aka i jedan suvoza~. U saobra}ajnim nesre}ama
lak{e je povre|eno 138 lica ili
{est lica vi{e nego prethodne
godine.
Kako isti~u u Saobra}ajnoj
policiji, veliki broj saobra}ajnih nezgoda u na{em okrugu uzrokovan je lo{im stawem puteva i
preoptere}enosti saobra}ajnica, jer se veliki broj kako teretnih, tako i putni~kih vozila iz
svih krajeva Srbije kre}e ka Kosmetu kroz Topli~ki okrug.
Prema re~ima na~elnika Saobra}ajne policije PU Prokupqe Save Atanaskovi}a, najte`a
situacija je u gradu Prokupqu,
kroz koji prolazi magistralni
put Ni{ – Pri{tina.
- Poseban problem predstavqa nam kako veliki broj vozila u
tranzitu kroz grad, tako i ogroman broj vozila na trotoarima,

kazao je Atanaskovi} i dodao da
samo zahvaquju}i odgovornosti
uspevaju da kanali{u saobra}aj
kroz Prokupqe i izbegnu kako
nezgode, tako i ve}e gu`ve.
- Veoma ~esto saobra}ajci moraju da sankcioni{u voza~e nepropisno parkiranih vozila u
gradu, kazao je Atanaskovi} i dodao da su svesni velikog problema nedostatka parkirali{ta u
Prokupqu, ali da voza~i mora da
vode vi{e ra~una o nepropisnom

parkirawu, koje ~esto mo`e da
dovede do saobra}ajne nezgode.
Prema podacima Saobra}ajne
policije, u toku pro{le godine
registrovana su 3.814 razli~ita
saobra}ajna prekr{aja, protiv
kojih su podneti zahtevi za pokretawe prekr{ajnih postupaka.
Me|u ovim prekr{ajima predwa~e alkoholisani voza~i, odnosno 532 voza~a je uhva}eno da
pod dejstvom alkohola upravqa
vozilom. Po broju prekr{aja,

odmah za pijanim voza~ima su oni
koji su nepropisno preticali u
vo`wi, takvih je na podru~ju Topli~kog okruga pro{le godine
bilo 460.
Nije zanemarqiv ni broj takozvanih bahatih voza~a, koji tokom vo`we nisu po{tovali ograni~ewe brzine, pa je zbog prekora~ewa brzine policijsku prijavu dobilo 333 voza~a na putevima
u na{em okrugu.
M. M.

Bezbednost dece u saobra}aju

Briga o |acima pe{acima

U saobra}ajnim nezgodama
pro{le godine, na podru~ju op{tina Prokupqe i @itora|a povre|ena su dva |aka pe{aka, od
kojih jedan u zoni {kole. Nesre}e su izazvali voza~i, a deca pe{aci na svu sre}u zadobila su
lak{e telesne povrede.
Prema re~ima na~elnika Saobra}ajne policije Policijske
uprave u Prokupqu Save Atanaskovi}a, radi bezbednosti dece u
saobra}aju poja~ana je saobra}ajna kontrola u zoni osnovnih i
sredwih {kola, kao i policijski nadzor, tako da saobra}ajci u
zoni {kola non-stop de`uraju u
vreme nastave.
U ciqu za{tite dece u saobra}aju, a u saradwi sa {kolama,
policija je sprovela preventivnu propagandnu kampawu „[kola“, u okviru koje su saobra}ajci
odr`ali 32 predavawa sa temom
„Bezbednost dece u saobra}aju“ ,
koja je saslu{alo oko 700 |aka
prvaka.

- S obzirom da su prvaci najugro`enija grupa, jer su jo{
uvek nenaviknuti na saobra}aj,
posebna pa`wa posve}ena je wima. Ukazuje im se na opasnosti na
putu od ku}e do {kole i nazad,
kao i na wihovo pravilno pona{awe i kretawe kako ne bi ugrozili svoju bezbednost, istakao je
Atanaskovi}.
Zbog bezbednosti dece u prvom planu, bez obzira kog su uzrasta govori podatak da je tokom
pro{le godine u svim {kolama
Topli~kog okruga realizovan i
projekat „Bezbedno detiwstvo“ i

odr`ano 40 predavawa, koje je saslu{alo blizu 800 |aka petih razreda. Odr`ano je i 18 predavawa sa temom „Bezbednosti |aka u
saobra}aju“ za u~enike svih ostalih razreda koje je ~ulo oko
1.000 |aka.
Saobra}ajna policija u Prokupqu brine kako o |acima, tako
i o polaznicima pred{kolske
ustanove „Neven“, tako da svake
godine u saradwi sa ovom ustanovom realizuju akciju „[ta znam
o saobra}aju“, u kojoj se najmla|i
takmi~e u poznavawu propisa i
snala`ewu u saobra}aju. M.M.
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Sektor za vanredne situacije izvr{io obuku jedinice civilne za{tite

Jedinica za ga{ewe {umskih po`ara
U Odeqewu za vanredne situacije u Prokupqu nedavno je izvr{ena specijalna obuka 30 pripadnika Specijalizovane jedinice civilne za{tite za delovawe
velikih po`ara na otvorenom.
Prema re~ima na~elnika Odeqewa Sr|ana Mitrovi}a, ova
jedinica sastavqena je od pripadnika rezervnog sastava Vojske
Srbije, koji su tokom pro{le godine pro{li specijalnu obuku za
ga{ewe po`ara na otvorenom.
- Ova jedinica je potpuno spremna da pomogne vatrogascima u
slu~aju po`ara ve}ih razmera, a
ciq dvodnevne obuke koja je sprovedena je obnavqawe ste~enog
znawa i uve`bavawe za akciju

spasavawa qudi, wihove imovine
i dru{tvenih dobara, kazao je
Mitrovi}.
On je podsetio da su svi ovi
qudi obu~eni u rukovawu sredstvima za ga{ewe po`ara i uspe{no su polo`ili test Sektora
civilne za{tite u Prokupqu,
koji je deo Regionalnog centra
civilne za{tite.
- Imamo lo{e iskustvo sa {umskim po`arima velikih razmera u Topli~kom okrugu, pa smo,
po{to nailazi letwi period sa
visokim temperaturama, stavili
na{u jedinicu u stawe pripravnosti, istakao je Mitrovi}.
Na nivou Topli~kog okruga
planirano je ukqu~ivawe jo{

Obele`en Dan pobede nad fa{izmom

150 qudi u Specijalizovane jedinice civilne za{tite. Prema re~ima Mitrovi}a u jesen bi trebalo da bude oformqena jo{ je-

dna jedinica za pru`awe prve pomo}i u kriznim situacijama, u
kojoj }e biti anga`ovano 12 qudi.
M.M.

Radnici “^isto}e” ulep{avaju grad

Negovawe tradicije [arene se gradski parkovi

^lanovi Op{tinskog odbora SUBNOR-a Prokupqe obele`ili
su 69. godi{wicu pobede nad fa{izmom. Tim povodom na Spomen
kosturnicu palih boraca Narodnooslobodila~kog rata od 1941. do
1945. godine polo`eni su venci. Vence su polo`ili predstavnici
SUBNOR-a, Vojske Srbije, lokalne samouprave, rezervnih vojnih
stare{ina, SPS, potomaka ratova od 1912. do 1920. godine, Udru`ewa penzionera i drugi.

Na prijemu ~lanova SUBNOR-a i mnogobrojnih delegacija zamenik predsednika SO Prokupqe Ilija \edovi} rekao je da se
tradicija NOR-a treba negovati i da se strahote Drugog svetskog
rata ne smeju zaboraviti.
- U Drugom svetskom ratu, koji je trajao skoro {est godina,
u~estvovalo je 110 miliona vojnika iz 61 dr`ave. Tokom rata poginulo je 60, a raweno 35 miliona qudi, rekao je sekretar OO SUBNOR-a Prokupqa Miroslav Veli~kovi}.
O doga|ajima u Drugom svetskom ratu u svetu i na prostorima
biv{ih jugoslovenskih republika govorio je potpukovnik u penziji
Sandre Petkoski.
- Bez obzira {to je 9. maja 1945. godine ozvani~ena kapitulacija
Nema~ke, ratna dejstva na prostorima nekada{wih jugoslovenskih
dr`ava trajala su jo{ nekoliko dana. Procewuje se da je tokom
~etvorogodi{weg rata `ivot izgubilo 1.700.000 qudi i da je
1.600.000 bilo u zarobqeni{tvu. Materijalni gubici proceweni su
na 47 milijardi dolara, rekao je Petkoski i dodao da je jugoslovenska armija nakon rata brojala skoro 800.000 vojnika.
On je napomenuo da mladim generacijama stalno treba govoriti
o ratnim zbivawima u Srbiji i drugim biv{im jugoslovenskim republikama, jer je to period koji ne mo`e i ne sme da se zaboravi.
D.B.

Akcija ozelewavawa i ure|ewa javnih povr{ina koju ve} mesec
dana sprovode radnici “^isto}e”, nastavqena je nakon prestanka
obilnih ki{a i stabilizacije vremena. Naglo otopqewe pogodno je
za sadwu ukrasnog biqa i cve}a, pa su se ovih dana za{areneli gradski parkovi.
- Ove sezone smo u sopstvenoj cve}ari proizveli oko devet
hiqada strukova raznog cve}a, gde su najvi{e zastupqene hrizanteme, kadife, turski karanfil. Uredili smo i zasadili cve}e u
crkvenom parku, na Trgu topli~kih junaka i op{tinskom parku, a
znatne koli~ine cve}a ustupili smo {kolama, Domu u~enika, Vojsci, kao i fabrici LEONI za ure|ewe dvori{ta, rekao je tehni~ki
direktor JKP “^isto}a” Sini{a Quboja.
U okviru redovnih aktivnosti, radnici “^isto}e” su trenutno
najvi{e anga`ovani na ure|ewu zelenih povr{ina, jer je neophodno
~e{}e ko{ewe trave po mesnim zajednicama. [to se ti~e ostalih
sezonskih poslova, u toku je orezivawe drve}a na gradskim ulicama,
kako bi vertikalna signalizacija bila vidqivija. Quboja tako|e
isti~e da su radnici “^isto}e” pokazali veliku spremnost tokom
anga`ovawa u vreme majskih poplava u na{oj op{tini. On je ovom

prilikom apelovao na gra|ane da po{tuju odredbe o parkirawu,
kako ih parkirawe vozila ne bi ko{talo vi{estruko. Parkirawe
putem SMS ko{ta 30 dinara po satu, a za voza~e koji ne po{aqu
poruku napla}uje se doplatna karta koja ko{ta 1.150 dinara.
Q.M.
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Odr`an Sajam poqoprivrede u Novom Sadu

Mladi poqoprivrednici stekli nova saznawa
U Novom Sadu je od 20. do 26.
maja odr`an 81. Me|unarodni sajam poqoprivrede, na kome je
blizu 1.500 izlaga~a iz Srbije i
blizu 60 zemaqa iz inostranstva
izlo`ilo svoje proizvode. Ovogodi{wi partner sajma bila je
Kraqevina Holandija.

I ove godine, kao i prethodnih, Odeqewe za poqoprivredu
Op{tine Prokupqe organizovalo je odlazak poqoprivrednika
na sajam. Ove godine na sajmu su
bili mladi poqoprivrednici iz
]ukovca, Gorwe Trnave, Baca,
@itnog Potoka, [umarevca, Tu-

Otvaraju}i ovaj tradicionalni i najve}i sajam u ovom delu Evrope, prvi potpredsednik Vlade
Srbije i ministar inostranih
poslova Ivica Da~i} rekao je da
je poqoprivreda velika razvojna
{ansa i da u narednom periodu
treba planski da se radi u ovoj
grani privrede, zato {to poqoprivreda ostvaruje 10 odsto godi{we bruto vrednosti srpske
privrede.

lara, Ma|ara i drugih prokupa~kih sela.
Rukovodilac Odeqewa za poqoprivredu Sr|an Stamenkovi}
rekao je da su se ove godine opredelili da na ovu najzna~ajniju poqoprivrednu manifestaciju na
Balkanu, po{aqu mlade koji se
bave profesionalno poqoprivredom.
- Prvi put prisustvujem Sajmu
poqoprivrede. Mnogo toga sam

I studenti na sajmu
Na ovogodi{wem Sajmu poqoprivrede bili su i studenti Visoke poqoprivredno-prehrambene {kole strukovnih studija iz
Prokupqa sa svojim profesorima. Direktor {kole dr Sa{a
Petrovi} rekao je da je u sklopu redovnih nastavnih aktivnosti
planirana poseta ovoj najve}oj poqoprivrednoj manifestaciji u
ovom delu Evrope.
- Verujem da su studenti ovom posetom sajmu upotpunili svoja
znawa i da su videli mnoge novine koje se koriste u ratarstvu,
sto~arstvu, za{titi biqa, prehrambenoj tehnologiji i drugim
granama poqoprivrede, rekao je Petrovi}.

Protivgradna odbrana

Zlatna medaqa za xem
Ovaj, 81. Me|unarodni sajam poqoprivrede najvi{e }e pamtiti Dejan Joksimovi}, vlasnik privatne
firme „Boki food“ iz Dowe Toponice kod Prokupqa. Doma}i xem od
jagode proizveden u ovoj firmi dobitnik je „Zlatne medaqe“ za kvalitet.
- Ovo mi je {esto u~e{}e na
Sajmu poqoprivrede. I do sada sam
za svoje proizvode dobijao priznawa, ali „Zlatna medaqa“ je najve}e
priznawe, rekao je Joksimovi} i
dodao da je jedan od ciqeva rada wegove firme stalno podizawe kvaliteta i asortimana proizvoda.
Ova jedina prokupa~ka firma
koja je izlo`ila svoje proizvode na
sajmu, u~estvovala je u sklopu Regionalne privredne komore Ni{a.
U razgovoru sa vlasnikom firme saznali smo da ona radi skoro 20
godina, da godi{we preradi blizu 400 tona vo}a i povr}a i da iz godine u godinu pro{iruje asortiman svojih proizvoda.
Pored mnogobrojnih posetilaca iz zemqe i inostranstva {tand
„Boki food“ posetili su i pojedini ~lanovi Kluba privrednika
izvoznika iz Prokupqa.
video na sajmu i upoznao se sa
mnogim novitetima. Kao poqoprivrednik koji se najve}im delom bavi ratarskom proizvodwom, najvi{e su me interesovale
ma{ine koje se koriste u ovoj
grani poqoprivrede, rekao je
dvadesettrogodi{wi
Milo{
Milo{evi} iz sela Baca i dodao
da je na ovom sajmu upoznao mnoge
poqoprivrednike iz drugih krajeva Srbije sa kojima je razmenio
iskustva o radu. On smatra da }e
odre|ena saznawa ste~ena na sajmu primeniti i na svom imawu.
Jedan od najve}ih i najboqih
sto~ara u prokupa~koj op{tini,
dvadesetpetogodi{wi Danilo
Nestorovi} iz Baca koji obra|uje vi{e od 32 hektara zemqe, re-

kao je da je odu{evqen onim {to
je video na sajmu.
- Kao sto~ar najvi{e sam se
zadr`ao na {tandovima gde su
bile krave i oprema za mlekarstvo, mawi traktori i prikqu~ne
ma{ine koji mogu da se koriste i
na na{em podru~ju. O~igledno je
da se u pojedinim oblastima poqoprivrede mnogo toga promenilo i da se ti noviteti koriste u
proizvodwi. Ste~ena znawa poku{a}u da primenim na svom gazdinstvu kako bi poboq{ao kvalitet svojih proizvoda, rekao je
Nestorovi} i dodao da je dobro
{to je lokalna samouprava omogu}ila da na Sajmu poqoprivrede
budu prisutni registrovani
mladi poqoprivrednici.
D.B.

Registracija poqoprivrednih gazdinstava

Nema dovoqno strelaca Najvi{e registrovanih u Prokupqu
Redovna de`urstva protivgradnih strelaca i ove godine, kao i
prethodnih, na teritoriji op{tine Prokupqe po~ela su od 15. aprila i traja}e do 15. oktobra. Od 21 protivgradne stanice ove godine
u funkciji }e biti 16.
U Odeqewu za poqoprivredu Op{tine Prokupqe rekli su da pet
protivgradnih stanica ne}e biti u funkciji zbog nedostatka strelaca i neadekvatnih uslova za rad. Protivgradne stanice ne}e raditi u selima Bogujevac, Dowa Re~ica, Bulatovac i Gorwa Beja{nica. Svaka stanica snabdevena je odre|enim brojem protivgradnih raketa.
Ukupna mese~na naknada iznosi}e 9.000 dinara, od kojih }e 5.000
dinara strelcima biti obezbe|eno iz buxeta Op{tine, a 4.000
obezbedi}e MUP Srbije – Sektor za vanredne situacije Odeqewa u
Kru{evcu. Naknada strelcima ove godine bi}e ispla}ena u dva
navrata tokom {estomese~nog anga`ovawa protivgradnih strelaca
na privremeno-povremenim poslovima.
D.B.

Na teritoriji ~etiri op{tine Topli~kog upravnog okruga
ukupno je registrovano 12.962 poqoprivredna gazdinstva. Najvi{e je
registrovanih gazdinstava u Prokupqu - ukupno 4.184. U Kur{umliji je registrovano 3.334, @itora|i 3.185, a u Blacu 2.259 poqoprivrednih gazdinstava.
Filijala uprave za trezor u Prokupqu istakla je obave{tewe
za nosioce registrovanih poqoprivrednih gazdinstava da do 30. juna
na {alterima Uprave mogu da podnose zahteve za isplatu podsticajnih sredstava za biqnu proizvodwu u iznosu od 6.000 dinara po jednom hektaru, goriva i |ubriva do 15. novembra u iznosu od 3.000
dinara po hektaru.
U obave{tewu se navodi i to da se popuweni obrasci za podsticajna sredstva u dva primerka predaju na {alterima Uprave za trezor u mestima registracije poqoprivrednih gazdinstava.
D.B.
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Turizam staviti u funkciju razvoja

Potrebno napraviti turisti~ku kartu
U ciqu upoznavawa turisti~kih potencijala Topli~kog upravnog okruga, Prokupqe je posetio novinar turskog ~asopisa o
turizmu „Moderni pogled“ dr Azmi Ko~ak. Predstavnici lokalne
samouprave i Turisti~ke organizacije Op{tine Prokupqe predstavili su turisti~ke resurse
na{eg kraja, kao i privredne potencijale kojima raspola`e lokalna samouprava.
- Moj ciq je da se upoznam sa
turisti~kom ponudom ovog kraja
i da turskim turistima, koji su
pomalo umorni od postoje}ih, ponudim nove destinacije, rekao je
novinar Ko~ak i dodao da su turisti~ke mogu}nosti Prokupqa i
Toplice ogromne, ali da nisu na
adekvatan na~in iskori{}ene.
On je kazao da bi topli~ki
kraj, a samim tim i Prokupqe,

mogao da privu~e razli~ite kategorije inostranih turista koje
bi privukle prirodne lepote, bawska le~ili{ta, muzika, doma}a
i zdrava hrana, ali i mogu}nost
{kolovawa.
Predstavnik lokalne samouprave @arko Ne{ovi} rekao je da
Op{tina Prokupqe ovu priliku
treba da iskoristi da na najboqi
na~in prezentuje svoje turisti~ke i druge potencijale, kako bi
se potencijalni investitori upoznali sa mogu}nostima ulagawa
i otvarawa firmi u ovom delu
Srbije.
- Turizam je privredna grana
koja otvara velike mogu}nosti
razvoja vi{e oblasti. U tim oblastima zaposleno je mnogo qudi.
Ono {to je neophodno uraditi u
narednom periodu jeste turisti~ka karta Prokupqa i Toplice,

Odr`ana tribina o potro{a~kim pravima gra|ana

Najboqa za{tita potro{a~a

Op{tinska organizacija potro{a~a Prokupqe i Centar
za za{titu potro{a~a “Forum” Ni{ odr`ali su okrugli sto
na kome se govorilo o pravima potro{a~a i o tome koliko
gra|ani znaju da ih koriste.
Na okruglom stolu govorio je predsednik Centra za
za{titu potro{a~a mr Jovan Jovanovi}, sekretar Perica
Stoj~ev, pravna savetnica u Regionalnom savetovali{tu
potro{a~a ju`ne i isto~ne Srbije Jelena Milosavqevi}, kao
i profesor dr Boban Stojanovi}, koji je govorio o konkurenciji i zloupotrebi dominantnog polo`aja na tr`i{tu u Srbiji.
Predsednica Organizacije potro{a~a Prokupqe Sne`ana Apostolovi} istakla je da ova organizacija ve} 16 godina
{titi potro{a~ka prava Prokup~ana i da je ciq ovakvih
tribina da se gra|ani {to boqe upoznaju sa svojim pravima,
kao i da znaju gde mogu da se obrate kada smatraju da su im ona
ugro`ena.
Pravna savetnica “Foruma” Jelena Milosavqevi} je istakla da samo u prvom kvartalu ove godine pomo} Centra za
za{titu potro{a~kih prava zatra`ilo je 794 potro{a~a iz
regiona ju`ne i isto~ne Srbije, pru`eno je 433 pravna saveta,
75 slu~ajeva je re{eno pregovarawem, napisan 281 podnesak,
dok je za ~etiri potro{a~a pripremqeno pravno zastupawe.
- Na{e usluge su pre svega savetodavne, drugi vid pomo}i
je nagodba izme|u potro{a~a i trgovca i zadwi je besplatno
zastupawe na sudu, kazala je Jelena Milosavqevi}. Ona je
tako|e istakla da se Prokup~ani ~esto javqaju Centru za
pomo} kako bi ostvarili svoja potro{a~ka prava. Najve}i
broj prijava gra|ana odnosi se na usluge mobilne telefonije,
ra~una za elektri~nu energiju, kao i na kvalitet obu}e.
- Veoma je va`no da potro{a~i znaju u kom roku je
potrebno prijaviti reklamaciju. Ukoliko br`e uspostavimo
kontakt sa trgovcem, utoliko su ve}e {anse za pozitivno
re{avawe problema. Pokrenuli smo oko 170 tu`bi Elektrodistribuciji. O~ekujemo da Elektroprivreda usvoji
izmene tarifnog sistema, ukidawe zatezne kamate, kao i otvarawe tr`i{ta elektri~ne energije. U Srbiji je 70 trgovaca dobilo licencu za prodaju elektri~ne energije, {to
zna~i da }e potro{a~i mo}i da biraju snabdeva~e
elektri~nom energijom. U tom smislu presta}e vladavina
monopola, a jaka konkurencija najboqa je za{tita potro{a~a,
isti~u predstavnici “Foruma”.
Q.M.

kako bi se turisti koji dolaze
ovde na jednom mestu upoznali sa
svim onim znamenitostima koje
im stoje na raspolagawu, rekao je
on.
- Turisti~ka organizacija
Prokupqa je gosta iz Turske upoznala sa turisti~kim potencijalima Belog Kamena i Grepca,
objasnio je direktor Turisti~ke

organizacije Prokupqe Goran
[qivi}, koji je sa gostom iz Turske posetio Prolom Bawu, \avoqu Varo{ i Lukovsku Bawu.
Ina~e, Azim Ko~ak je prijateq Prokupqa i ve} godinama
obezbe|uje boravak prokupa~kih
gimnazijalaca i grupe TNT u Istanbulu na evropskom takmi~ewu
sredwo{kolaca.
D.B.

Na osnovu ~lana 57. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“
br. 124/2012) i Odluke o pokretawu postupka jevne nabavke male vrednosti dobara br. 01-183/2014. od 28.5.2014. godine, Istorijski arhiv
„Toplice“ Prokupqe, ulica Pasja~ka br.2, 18400 Prokupqe, objavquje

POZIV
za podno{ewe ponuda u pokretawu postupka javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara – izrada i ugradwe polica za I.A.
„Toplice“ Prokupqe.
1) Naziv i adresa naru~ioca: Istorijski arhiv „Toplice“ Prokupqe, ulica
Pasja~ka br.2, 18400 Prokupqe.
2) Vrsta naru~ioca: ustanova kulture I.A. „Toplice“ Prokupqe.
3) Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti .
4) Opis predmeta nabavke i naziva:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara – izrada i ugradwa polica za I.A.
„Toplice“ Prokupqe.
5) Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
Kriterijum za izbor najpovoqnije ponude je najni`a ponu|ena cena.
6) Ponude sa varijantama nisu dozvoqene.
7) Preuzimawe konkursne dokumentacije:
Konkursna dokumentacija mo`e se preuzeti sa Portala javnih nabavki.
8) Na~in podno{ewa ponuda i rok:
Ponude sa pripadaju}om dokumentacijom, dostavqaju se u zatvorenoj i
zape~a}enoj koverti na adresu Istorijski arhiv „Toplice“ Prokupqe, ulica
Pasja~ka br.2 18400 Prokupqe, „Ne otvarati – nabavka dobara izrada i
ugradwa polica“, po{tom ili li~no preko pisarnice naru~ioca. Na pole|ni
koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponu|a~a,
kao i ime osobe za kontakt.
Rok za podno{ewe ponuda je 13.6. 2014. godine do 12 ~asova (do navedenog roka
moraju sti}i sve ponude poslate po{tom).
9) Mesto, vreme i na~in otvarawa ponuda:
Jano otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Istorijskog Arhiva
„Toplice“ Prokupqe, ulica Pasja~ka br.2., 18400 Prokupqe. Ponude }e se
otvoriti 13.6. 2014. godine do 12 ~asova.
Otvarawu ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponu|a~a moraju imati potpisano i overeno ovla{}ewe koje }e
predati Komisiji za javnu nabavku pre otvarawa ponuda.
10) Rok za dono{ewe odluke o izboru najpovoqnije ponude: do 25.06.2014. godine.
Rok za dostavqawe odluke o izboru najpovoqnije ponude ponu|a~ima: do
28.06.2014. godine.
Rok za zakqu~ewe ugovora 30.06.2014. godine.
11) Osobe za kontakt: Blado Ze~evi} tel. 062/257-745, Marija Petrovi} tel.
064/246-75-51 i Boban Jovanovi} 062/882-41-91.
Odgovorno lice v.d. direktora
Milan Stojanovi}
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Topli~ke novine obele`ile jubilarnih 20 godina

Hroni~ar istorije Toplice
Topli~ke novine, jedini pisani medij u Toplici, koje sa prekidima traju vi{e od jednog veka,
20. maja 2014. godine obele`ile
su dve decenije od ponovnog
pokretawa i kontinuiranog rada.
Obele`avawu jubileja prisustvovali su predstavnici Op{tine, koja je osniva~ Topli~kih
novina, novinari, umetnici, predstavnici ustanova kulture, oni
koji su doprineli stvarawu kulturne istorije Toplice.
Okupqeni su se podsetili tog
20. maja 1994. godine, kada se u
Prokupqu okupila grupa qudi
koja je imala dovoqno znawa, dovoqno hrabrosti i vizionarstva
da pokrene Topli~ke novine.
U ime Op{tine Prokupqe
prisutne je najpre pozdravio predsednik Skup{tine op{tine Radoslav Mihajlovi}.
- Za nas je ovo izuzetno zna~ajan jubilej, jer ono {to mediji
nisu objavili, novine zabele`ile, kao da se nije ni dogodilo. Za
Topli~ke novine slobodno mo`emo re}i da su hroni~ar na{eg,
topli~kog vremena. Sva zna~ajna
pera Toplice pisala su za ove novine, a one su pisale o najve}im i
najzna~ajnijim li~nostima koje
su obele`ile ~itav jedan vek. Od
zaborava ~uvaju srpske velikane,
bele`ile su i bele`e dru{tveni
`ivot i rad gra|ana Toplice.
Nadamo se da }e tako nastaviti i
ubudu}e. Zato }emo istrajati u
najva`nijem zadatku kada su
novine u pitawu, da ih sa~uvamo
i podr`avamo, da one u pravom
smislu budu topli~ke, naglasio
je Mihajlovi}.
Jedan od najzaslu`nijih {to
su novine ponovo za`ivele posle
gotovo pola veka, Ratko Ze~evi}
podsetio je na istorijat Topli~kih novina koje datiraju iz 1906.
godine, kada ih je osnovao tada{wi delovo|a Na~elstva topli~kog Kosta Spasojevi}.

- Pre 20 godina okupili smo
znalce i zaqubqenike u novinarstvo, kao i neke mlade qude koji
su formirali prvu redakciju. Za
glavnog i odgovornog urednika
novog izdawa imenovali smo tada{weg direktora Doma kulture
u Prokupqu, kwi`evnika i pesnika Voju Krasi}a, rekao je
Ze~evi}.
- Toplica nije samo vrh kada
je u pitawu vojna i politi~ka istorija Srbije i kolevka legendarnog II Gvozdenog puka, ve} je i u
vrhu kada je u pitawu na{a sveukupna kulturna istorija. Toplica je iznedrila velikane kulture
svetskog glasa kao {to su Rade
Drainac, Bo`a Ili}, Dragan
Drobwak, Miroslav Lazovi}. I
kako je patrijarh Varnava govo-

Ivanovi}, Bale Milojkovi} i
mnogi drugi i koje novine ~uvaju
od zaborava, rekao je Borisavqevi}.
On je predlo`io da se u znak
se}awa na ove zna~ajne qude, koji
su ostavili trag u informisawu,

rio, ako je „istorija Toplice u
minijaturi istorija celokupnog
srpskog naroda“, onda su Topli~ke novine kamen temeqac kulturne istorije Toplice, podvukao je Ze~evi}.
Mnogi iz prve redakcije, saradnici, kwi`evni kriti~ari,
esejisti, hroni~ari, istori~ari,
izve{ta~i i novinari, ~ije znawe je bilo tako dragoceno dru{tvu i ovim novinama, na `alost
nisu me|u `ivima. Ima ve} 18 godina od kada je oti{ao prvi urednik Topli~kih novina Voja Krasi}, zahvaquju}i ~ijem znawu i
qubavi prema novinarstvu su ove
novine za`ivele.
O vremenu dugog trajawa novina govorio je ~lan prve redakcije i doajen topli~kog novinarstva Dragan Borisavqevi}. On je
podsetio na utemeqiva~e i qude
koji su sebe uzidali u temeqe
kulture i informisawa topli~kog kraja.
- U ovaj grad i ove novine oduvek su dolazili qudi bistra uma,
koji su ovde nalazili nadahnu}e
i ostvarili se kao veliki kulturni stvaraoci. Me|u wima su:
Blagoje Glozi}, Baja Nestorovi}, Milivoje Markovi}, Sa{a
^ernov, Zlatko Stevi}, Ivan

u prostorijama redakcije novina
postavi spomen tabla sa wihovim
fotografijama.
Redakcija Topli~kih novina,
koje su sada bilten Op{tine
Prokupqe, povodom svog velikog
jubileja odlu~ila je da dodeli zahvalnice osniva~ima i uka`e
~ast za pregala{tvo i entuzijazam kojim su pokrenuli novine.
Zahvalnica je uru~ena osniva~u i ~vrstom osloncu novina
Op{tini Prokupqe. U ime osniva~a zahvalnicu je primio predsednik SO Prokupqe Radoslav
Mihajlovi}. Priznawe za doprinos i okupqawe op{tina Topli~kog okruga oko zajedni~kog ciqa i obnavqawa duge tradicije
informisawa u Toplici pripala
je i Topli~kom upravnom okrugu.
Zahvalnice su uru~ene i onim
qudima, koji su sawali san da
Topli~ke novine postanu sto`er
pisane re~i i rasadnik mladih
talenata iz svih oblasti, da iza|u iz lokalnog okvira, da za Toplicu ~uje svet. Onima kojima se
taj san i ostvario.
Neizmernu zahvalnost Topli~ke novine, kolektiv profesionalaca, duguju vizionaru, zaqubqeniku u pisanu re~, tada{wem

predsedniku Upravnog odbora
prokupa~kog Doma kulture, u
~ijem sastavu su po~ele da rade
prve Topli~ke novine i nekada{wem na~elniku Topli~kog okruga Ratku Ze~evi}u.
Zahvalnice su uru~ene i ni{kim Narodnim novinama, koje su
na samom po~etku prihvatile veliki deo posla ure|ewa, tehni~ke pripreme i {tampe i bez ~ijeg
znawa, stru~nosti i profesionalnosti Topli~ke novine ne bi
uspele da naprave prvi korak pre
20 godina.
Novine posebnu zahvalnost
duguju i tada{wem direktoru posebnih izdawa Narodnih novina,
novinaru, Topli~aninu Dejanu
Ku{trimovi}u, koji je pomogao
svesrdno znawem i iskustvom. U
ime nagra|enih zahvalnice je
primila novinar TV Belami
Svetlana Petrovi}.

Narodni muzej Toplice oduvek je bio druga ku}a novinara, a
qudi koji tamo rade wihovi saradnici i podr{ka. Zato je uru~ena zahvalnica nekada{wem
direktoru Muzeja Dragoslavu
Marinkovi}u, u ~iju se kancelariju tih godina ulazilo po savet
i {to je najva`nije prijateqsku
i toplu re~.
Zahvalnica je uru~ena i uglednom istori~aru Petku Marjanovi}u, koji je svojim feqtonima
i istorijskim tekstovima u~inio
da Topli~ke novine budu naj~i-
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tanije i tra`ene kako {irom
stare Jugoslavije tako i u inostranstvu.
Ovo priznawe dodeqeno je i
umetniku fotografije Radmilu
Haximani}u, koji je u novinama

porta`e, ~oveku od koga su se
mnogi u~ili lepom pisawu Draganu Borisavqevi}u. Zahvalnica

je uru~ena i doajenu prokupa~kog
novinarstva, zaqubqeniku u novinarsko izve{tavawe, dobrom
poznavaocu sportskih zbivawa
@ivoradu Dimki}u.

sada{we redakcije, novinarka
Mirjana Mari}.
Ona je kazala da je za dve decenije kroz Topli~ke novine
pro{lo na stotine saradnika,
novinara i mnogih kulturnih poslenika, koji su u~inili da ove
novine traju i do~ekaju jubilej
dostojan i mnogo ve}ih glasila u
Srbiji. Tako|e je podsetila na
neka imena, me|u kojima su karikaturista i novinar Slavko Vukovi} Mali, ilustrator, akademski slikar Neboj{a Stankovi},
~lan `irija kratke novinske
pri~e Zoran Cvetkovi}, kwi`evnica @ivka Man~i} Stojiqkovi}, ~iji su roman „Glogovo seme“
u rukopisu novine prve objavile,
aforisti~ar i reporter Dimitrije [u}in, autor feqtona o
Ratku Pavlovi}u ]i}ku Radomir
Mrdakovi}.
Topli~ke novine posebnu zahvalnost duguju Wegovoj svetosti
patrijarhu srpskom gospodinu
Irineju, koji je u vreme kada je
bio vladika ni{ki svoj prvi intervju dao novinarima ovih novina, kao i Crkvi Svetog Prokopija u Prokupqu i ocu Lazaru
Bara}u, koji je pisao o pravoslavqu.

}u, Milanu Komatini, svim osnovnim i sredwim {kolama, prokupa~kim preduze}ima i ustanovama, Domu zdravqa i Bolnici, kao
i predstavnicima Vojske Srbije,
Policije i predstavnicima politi~kih partija.
Zahvalnost i vrednim entuzijastima Nevenki Stojanovi},
Slavici Prelevi}, Sr|anu @ivkovi}u, ~lanovima prve redakcije Topli~kih novina.
- Spisak svih na{ih saradnika je toliko duga~ak da bi samo
~itawe imena i onog {to su radili trajalo satima. Zato se izviwavamo ako ne~ije ime na ovom
skupu nije pomenuto. Svima vama,
dragi prijateqi i kolege dugujemo neizmernu zahvalnost, jer
ste ovim novinama poklonili
deo svog vremena i znawa i doprineli da one traju i danas, rekla je Mari}.
Danas redakciju Topli~kih
novina ~ine novinarke i novinari Mirjana Mari}, Dragan Bjeli}, Lidija Stamenkovi}, Qiqana Mirovi} i Milan Krsti}, fotoreporter Dragi Stojkovi}, organizatorke Zorica Milivojevi} i Nina \or|evi} i lektorka
Dragana Stankovi}.

Novine se zahvaquju na saradwi i Danetu Stojiqkovi}u, Milici Eri}, Miroslavu Spasovi}u, Sveti Dragi}evi}u, Dragoqubu Gajevi}u, Dragoqubu Er~evi}u, Aleksiji [u}ur, Sr|anu
Drobwakovi}u, Slavoqubu Dimitrijevi}u Pesniku, Sa{i Kajganovi}u, Biserki Milosavqevi},
Borivoju Borozanu, Aleksandru
Bio~aninu, Slavoqubu Ran|elovi}u, Dejanu Kostadinovi}u, glumcima prokupa~kog pozori{ta,
reditequ Hranislavu Dragutinovi}u, koji je dao doprinos negovawu srpskog jezika. Zahvalnost za saradwu i Domu kulture i
Biblioteci, Sne`ani Milojevi}, dugogodi{woj saradnici u
oblasti kulture, Sr|anu Ili}u,
Aleksandru Dimki}u, zaposlenima u nekada{wem Informativnom centru „Toplica“, Zoranu
Petrovi}u, Zoranu Radovanovi-

Novine izlaze jednom mese~no u tira`u od 1.000 primeraka.
Imaju i elektronsko izdawe, a
redakcija ure|uje i op{tinski
sajt na kome se mogu pro~itati
dnevne vesti.
Bez obzira {to su od 2006. godine postale bilten Op{tine
Prokupqe, Topli~ke novine i
danas neguju tradiciju informativnih novina, trude}i se da budu
maksimalno objektivne, kako u
pohvalama, tako i u ukazivawu na
negativnosti.
Da bi ovaj jubilej bio dostojno obele`en i ovog puta redakcija je imala pomo} prijateqa,
{tamparije „Grafiks“ iz Prokupqa, firmopisca, umetnika i
tako|e ~lana prve redakcije novina Dragana Radosavqevi}a, {tamparije Prado i Turisti~ko
sportskog centra iz Prokupqa.
R.T.N.

napravio antologijske fotografije, ovekove~io i zaustavio
vreme i kroz svoj fotografski
objektiv uvek objektivno gledao.
Zahvalnica je pripala i Draganu
Barjaktarevi}u, priznatom kwi`evnom kriti~aru, autoru zna~ajnih novinarskih prikaza i uva`enom kriti~aru i savetniku
novinara.
Hroni~ar Toplice i Prokupqa Dragan Koci}, ~ovek koji jednostavno sve pamti, izvor
informacija, privredni stru~-

wak, koji je svojim perom bio od
velike pomo}i novinama, dobio
je zahvalnicu za istrajnost u radu
i veliku podr{ku redakciji. Zahvalnica je uru~ena vajaru svetskog glasa Draganu Drobwaku,
~iji je doprinos nemerqiv u nastojawu da se postavi estetska ravnote`a izme|u re~i i fotografije.
Priznawe je pripalo i bardu
topli~kog novinarstva, nenadma{nom majstoru novinarske re-

Priznawe je pripalo i novinaru Radoqubu Gligorijevi}u,
~oveku koji je svojim delom u~inio da se za Toplicu ~uje {irom
sveta, velikom prijatequ i ~oveku koji voli Topli~ke novine,
kao i Qubi{i Milo{evi}u, odanom i istrajnom saradniku, koji
je mnogo qubavi preneo ~itaocima kroz svoje `ivopisne hronike.
Na priznawu se u ime nagra|enih zahvalio Dragan Koci} i
prisetio se vremena entuzijazma
i poleta s kojim su radili tada
za~etnici ovog posla, a @ivorad
Dimki} istakao je zna~aj i doprinos jednog od prvih novinara
i saradnika Topli~kih novina,
novinara Dragoquba Cige Mijatovi}a.
U ime kolektiva Topli~kih
novina, koje danas rade u okviru
Slu`be za odnose sa javno{}u
Op{tine Prokupqe, nekada{wim saradnicima, mnogobrojnim
gostima zahvalila se ~lan prve i
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Po~ela kwi`evna manifestacija „Drain~evi susreti“

Dru`ewe pesnika u maju i avgustu
Gostovawem de~ijih pesnika
Qubivoja R{umovi}a i Uro{a
Petrovi}a u Narodnoj biblioteci „Rade Drainac“ u Prokupqu,
po~ela je 45. tradicionalna kwi`evna manifestacija „Drain~evi susreti pesnika“. U dru`ewu
sa ovim pesnicima i wihovim
stihovima u`ivali su u~enici
osnovnih {kola „Ratko Pavlovi} ]i}ko“ i „Nikodije Stojanovi} Tatko“.
Filozofske sesije „Pojam i
rasprava“ odr`ane su u Biblioteci, a u~estvovali su Sreten
Petrovi}, Jadranka Pe{ti, Dragan @uni}, Slobodan Kawevac,
Goran Ru`i} i Aleksandar Luki}. U Udru`ewu kwi`evnika
Srbije u Beogradu predstavqena
je kwiga Drain~eve i poezije topli~kih pesnika na beloruskom
pod naslovom „Prokletstvo nemira“, koju je preveo profesor
slavistike Univerziteta u Min-

sku Ivan Aleksejevi~ ^arota, a
objavili su je Rivelko i Zvezda
iz Minska.
- Pored na{ih kwi`evnih stvaralaca Radoslava Vojvodi}a,
Miqurka Vukadinovi}a, Daneta
Stijiqkovi}a i Ratka Ze~evi}a,
promociji su prisustvovali i
^aroti i ambasador Belorusije
Vladimir ^u{ev. Tom prilikom
obele`eno je i 50 godina rada
prokupa~kog vajara svetskog renomea Dragana Drobwaka i predstavqena revija Zbiqa, koja je u
celosti posve}ena ovom umetniku. O Drobwaku su ovom prilikom govorili esteti~ar dr
Sreten Petrovi} i likovni kriti~ar Miroslav Mu{i}, istakao
je direktor Narodne biblioteke
„Rade Drainac“ i ~lan Saveta
Drain~evih susreta Dragan Barjaktarevi}.
Na ovom skupu Narodna biblioteka Rade Drainac i Dragan

Objavqen 50. broj TOK-a

Drobwak dobili su blagodarje
Udru`ewa kwi`evnika Srbije.
Drobwaku je ovo priznawe pripalo za bareqef Rada Drainca,
koji je postavqen u Udru`ewu
kwi`evnika Srbije.
Predsednik Saveta Drain~evih susreta i predsednik SO
Prokupqe Radoslav Mihajlovi}
ovom prilikom uru~io je prevodiocu Ivanu Aleksejevi~u ^aroti povequ i bronzanu skulpturu
Drainca, rad Dragana Drobwaka.

Prema re~ima Barjaktarevi}a susreti }e biti nastavqeni u
avgustu uru~ewem nagrade Drainac i promocijom kwige „Susreti na raskr{}u“ bugarskih
autora Blage Dimitrove i Jordana Vasiqeva, u kojoj je opisan
susret Rada Drainca i bugarske
pesnikiwe Jelisavete Bagrjane.
Ovogodi{wi susreti bi}e
prilika i da se predstave ~asopisi IKA, „Prometej“ i „Zlatno
brdo“.
L.S.

De~iji hor prokupa~kog Doma kulture nagra|en u Beogradu

Nezaobilazni ~inilac kulture Drugo mesto u kategoriji zadate kompozicije
^asopis za kwi`evnost, umetnost, kulturu i dru{tvena pitawa
do`iveo je svoje pedeseto objavqivawe.
- Izdavawe dva broja ~asopisa godi{we je od najve}eg zna~aja za
kulturu i izdava{tvo u Toplici. ^asopis donosi tekstove iz kwi`evnosti, kulture, umetnosti, istorije i raznih nau~nih oblasti i
kao jedini, nezamenqiv je i neophodan, rekao je na promociji glavni
i odgovorni urednik Dragan Ogwanovi}.
On je tom prilikom podsetio na istorijat ovog ~asopisa, ali se
zadr`ao i na sada{wem trenutku, rekav{i da se u prethodnih nekoliko godina krug saradnika pro{irio, uspostavila redovna dinamika
izla`ewa i podigao kvalitet.
U TOK-u su objavqivali i najpoznatiji srpski pisci i prou~avaoci kwi`evnosti, sociolozi, istori~ari umetnosti, istori~ari,
arheolozi i drugi.
- Cela topli~ka kulturna scena okupqena je oko ovog ~asopisa.
Otud on i ima ve}u specifi~nu te`inu i wegov zna~aj je okru`nog
karaktera. U kontekstu decentralizacije kulture u Srbiji, ~asopis
TOK je nezaobilazni ~inilac kulture Srbije i Toplice, naglasio je
Ogwanovi}.
Osvrnuv{i se na po~etke, on je pomenuo poznate kwi`evne
stvaraoce koji su svoje prve tekstove objavqivali ba{ u TOK-u, a
me|u wima su Milivoje Markovi}, Petar Milosavqevi}, Dragutin
Ogwanovi}, Rade Vojvodi}, Ogwen Laki}evi}, Ivan Ivanovi} i
mnogi drugi pisci i teoreti~ari kwi`evnosti i umetnosti.
Ovaj 50. jubilarni broj TOK-a donosi redove Dragana Ogwanovi}a
o velikom srpskom pesniku Radu Draincu i obele`avawu sedamdesetogodi{wice od wegove smrti. Tu je i podse}awe na pro{logodi{we
susrete sa osvrtom na stvarala{tvo dobitnika nagrade Drainac za
2013. godinu, pesnika Miqurka Vukadinovi}a.
Prozne tekstove u ovom broju objavili su Dragan Borisavqevi},
Sne`ana Milojevi} i Tomislav \oki}. Ono po ~emu je TOK sigurno
prepoznatqiv jeste rubrika “Ovde je nebo moje”, koja }e i ovoga puta
obradovati qubiteqe poezije brojnim pesmama topli~kih stvaralaca.
Osvrnuv{i se na moderne komunikacije, me|u piscima eseja po prvi
put se pojavio Stevan Bo{kovi}. TOK je na{ao mesta i za redove iz
oblasti obrazovawa sa temama iz geografije. Sa istorijskim temama
u ovom broju predstavili su se Petko Marjanovi} i Radoje Kosti}, podsetiv{i nas na period Prvog svetskog i balkanskih ratova.
L.S.

U organizaciji De~ijeg kulturnog centra Beograd, De~iji hor
prokupa~kog Doma kulture u~estvovao je na Tre}em festivalu
de~ijih horova Srbije Fedeho i osvojio drugo mesto u kategoriji zadate kompozicije.
- “U Budimu gradu”, odlomak iz druge rukoveti Stevana
Mokrawca bila je zadata kompozicija ovogodi{weg Fedehoa. Na taj
na~in je obele`eno sto godina od smrti ovog istaknutog srpskog
kompozitora i utemeqiva~a srpskog nacionalnog duha u umetni~ku
muziku, rekla je dirigent hora Sawa Stojkovi} i dodala da se hor
na festivalu predstavio i sa duhovnom kompozicijom “Gospod je pastir moj”, “La Bamba”, “Nanina uspavanka” i narodnom pesmom “Stojanke bela Vrawanke”.

S obzirom na to da je na ovom festivalu u~estvovao 21 hor iz
cele zemqe, uspeh koji je postigao De~iji hor prokupa~kog Doma
kulture je vrlo va`an i zna~ajan. To su potvrdili i ~lanovi `irija
koji su dodelili nagradu, a to su muzikolog Aleksandra Paladin,
dirigent Dragana Jovanovi} i kompozitor Miroqub Aran|elovi}
Rasinski.
Ovaj hor, koga ~ine mali{ani iz prokupa~kih osnovnih {kola
je u~esnik mnogih manifestacija u gradu i jedan od vrlo va`nih
nosilaca tradicionalne muzi~ke manifestacije FEDES, koja se
odr`ava u Toplici.
L.S.
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Nagra|eni najboqi na \ur|evdanskom kwi`evnom konkursu
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Koncert hora mladih iz Francuske

Prva nagrada za poeziju Odu{evili prokupa~ku publiku
Tradicionalni 14. po redu \ur|evdanski kwi`evni konkurs, koji
raspisuje Kwi`evno dru{tvo “Rade Drainac” i Kwi`evna omladina
Prokupqa i ove godine izazvao je veliko interesovawe kwi`evnih
stvaralaca iz cele Srbije. Bilo je tu i autora iz Makedonije i Bosne
i Hercegovine, ukupno je pristigao 41 rad.
Ipak, `iri, koga su ~inili Qubi{a Krasi}, Dragan Ogwanovi}
i Sowa Miqkovi} je morao da odlu~i koji je rad najboqi.
- “Istina je negde na sredini” Marine Ili} iz Dowe Stra`ave je
ciklus pesama koji je progla{en za najboqi. Drugo mesto pripalo je
autoru proznih tekstova Mirjani Zari}, a tre}u nagradu je osvojila
Milica \urovi} iz Kur{umlije sa ciklusom pesama “Sunce”.
Kako je ove godine pristigao veliki broj kvalitetnih radova,
`iri je odlu~io da pohvali jo{ {est u~esnika ovog konkursa. To su
Milo{ Stojiqkovi} iz Gla{inca kod @itora|e, Ivana Prli} iz
Beograda, Andrija Stankovi} iz Pirota i Andrija Joci}, Suzana
Ran|elovi} i Jefimija Koci} iz Ni{a.
L.S.

U Narodnom muzeju Toplice, na veliko zadovoqstvo publike
odr`an je koncert hora mladih iz Ateqea iz francuskog grada Le
Puy Velay. Gostovalo je 50 mladih, uzrasta od 12 do 18 godina, koji su
se jednosatnim koncertom predstavili prokupa~koj publici.

Prokupa~ki osnovci igrali predstavu na engleskom jeziku

“Ali baba i ~etiri lopova”
U~enici osnovnih {kola “Ratko Pavlovi} ]i}ko” i “9. oktobar” publici su se premijerno predstavili pozori{nim komadom
“Ali baba i ~etiri lopova” 26. maja, glume}i na engleskom jeziku.
U radu sa decom u~estvovale su profesorke engleskog jezika
Slavica Stojanovi} iz {kole “]i}ko” i Danijela \or|evi} iz “9.
oktobra”. Prema wihovim re~ima predstava je adaptacija ~uvene
bajke, a neke uloge su dopisane kako bi u predstavi u~estvovalo {to
vi{e u~enika.
- U samom stvarawu predstave u~estvovali su svi u~enici koji
vole engleski jezik, bez obzira na ocene na redovnim ~asovima. Wih
je dvadeset petoro, a svako je na scenu doneo svoj pe~at i ostavio
kroz lik koji glumi trag o svom odrastawu. Predstava “Ali baba i
~etiri lopova” je potpuno ovakva kakva jeste, na{a, prokupa~ka, ali
na engleskom jeziku, istakla je profesorka engleskog jezika u
{koli “]i}ko” Slavica Stojanovi}.

Prema re~ima direktorke Narodnog muzeja Toplice Julke Kuzmanovi} Cvetkovi}, za ovo predivno i nesvakida{we gostovawe
dugujemo zahvalnost profesorki horskog pevawa Ninoslavi Pal
Markovi}, ro|enoj Prokup~anki, koja je pokrenula ovu inicijativu.
- Hor je ina~e u Srbiju do{ao u okviru razmene sa ni{kom
{kolom “Sveti Sava”, a Markovi}eva je htela da obraduje i svoje
sugra|ane i ovo posebno u`ivawe uprili~i i za wih. Veliko nam je
zadovoqstvo {to smo imali priliku da ugostimo ove mlade qude
koji su ve} izgradili svoje karijere u svetu, rekla je direktorka
Muzeja.
Organizaciju ve~eri u Muzeju su pomogle i ~lanice Mesnog odbora Kola srpskih sestara u Prokupqu.
L.S.

Tehni~ka {kola “15. maj” obele`ila jubilej

Pola veka postojawa

Sredwa Tehni~ka {kola “15. maj” ove godine je obele`ila 50 godina postojawa. Tim povodom u {koli su odr`ani sportski turniri
u~enika, a organizovana je i akcija “Otvorena vrata”, koja je
omogu}ila zainteresovanim |acima da je posete i upoznaju se sa zanimawima koja u woj postoje.

Ona je dodala da deca kroz predstavu, igraju}i se na sceni, lak{e
i s osmehom usvajaju nova znawa iz engleskog jezika, motivi{u}i se
tako da se dodatno ukqu~e u usavr{avawe i nekih drugih talenata
koje imaju.
- Rade}i na predstavi radilo se istovremeno i na toleranciji
me|u decom. Ovom prilikom deca su na najboqi na~in pokazala solidarnost dele}i vreme i ose}awa sa slabovidom devoj~icom, u~enicom iz O[ “Ratko Pavlovi} ]i}ko” Danicom Cvetkovi}, rekla je
Stojanovi}eva.
“Ali baba i ~etiri lopova” je tre}a predstava koju osnovci
pripremaju na engleskom jeziku. U sve tri predstave u radu im je pomagao nedavno preminuli nastavnik informatike i tehni~kog obrazovawa Goran Jovanovi} @oqa, a ovu su oni upravo wemu i
posvetili.
L.S.

Sa velikim zadovoqstvom direktor {kole Miodrag \urovi} je
rekao da to {to je na ~elu ove {kole kada ona obele`ava zna~ajan jubilej, predstavqa veliku ~ast, ali i odgovornost.
- U ovom dugom vremenskom periodu {kola se razvijala i unapre|ivala, a u narednom, potrudi}emo se da se ona u {to ve}oj meri
osavremeni, istakao je \urovi}.
U ovoj {koli postoje zanimawa u okviru ~etiri podru~ja rada,
ona ima 673 u~enika i 98 zaposlenih, od ~ega je 73 nastavnika. L.S.

Umesto No}i muzeja Narodni muzej prikupqao pomo}
U Narodnom muzeju Toplice i Galeriji “Bo`a Ili}”, umesto
No}i muzeja prikupqena je pomo} za najugro`enija poplavqena
podru~ja. U Galeriji je organizovano crtawe portreta posetiocima
suvim pastelom na ra~unaru u nekoliko tehnika, a prihod od prodaje
je upla}en na `iro ra~un koji je Vlada Republike Srbije odredila
za poplavqena podru~ja u na{oj zemqi.
L.S.
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Crveni krst prikupqa pomo} za poplavqene
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U okviru programa SERBIA FELLOWSHIP

Veliki odziv gra|ana Gosti iz Amerike
U akciji prikupqawa pomo}i za stanovni{tvo podru~ja pogo|enog poplavama, koju zajedni~ki sprovode Crveni krst Blace i Op{tina Blace, prijem donacija vr{i se u prostorijama Crvenog krsta,
u ulici Svetog Save 4, svakog dana u vremenu od 7 do 19 ~asova.
Op{tinski {tab za vanredne situacije doneo je odluku da se sve
prikupqeno objedini na jednom mestu, kako bi se br`e i lak{e obavila kontrola prehrambenih namirnica, {to je obaveza poqoprivredne inspekcije.
Pozvane su sve javne ustanove, preduze}a, sindikati, kao i pojedinci da najpotrebnije: konzerviranu hranu, vodu, opremu za bebe i
sredstva za li~nu higijenu dopreme u Crveni krst, gde }e donacije
biti sortirane i daqe distribuirane shodno postoje}im potrebama.

Veliki broj gra|ana odazvao se pozivu, a na raspolagawe Crvenom
krstu stavili su se volonteri op{tinske Kancelarije za mlade i
sredwe {kole.

Poma`u i studenti
U okviru akcije, koja za ciq ima pru`awe pomo}i ugro`enim
podru~jima Srbije i sanirawe posledica katastrofalnih poplava,
Studentski parlament Visoke poslovne {kole strukovnih studija
sa sedi{tem u Blacu uplatio je na ra~un Vlade Republike Srbije
300.000 dinara.
Sem toga, doneta je i odluka da se od ponedeqka 26. maja organizuje i akcija prikupqawa humanitarne pomo}i, koja }e biti
prosle|ena Crvenom krstu i upu}ena onima kojima je najpotrebnija.
Studenti, ali i svi stanovnici Blaca, pozvani su da se odazovu akciji i dostave pre svega fla{iranu vodu, hranu i opremu za bebe,
sredstva za higijenu, konzerviranu hranu.

Op{tinsko ve}e

Milion dinara za poplavqene

Op{tinsko ve}e Op{tine Blace na sednici od 19. maja donelo je
odluku o izdvajawu milion dinara iz op{tinskog buxeta kao pomo}
za ugro`ene poplavama. Odobrena sredstva odmah su upla}ena na
ra~un Vlade Republike Srbije.
Tom prilikom upu}ena je zahvalnost svima koji su se ukqu~ili
u akciju prikupqawa pomo}i i jo{ jednom apelovano je na sve
privredne subjekte, preduze}a, udru`ewa, ustanove i
pojedince, da shodno svojim mogu}nostima pomognu
najugro`enijima dono{ewem donacija u Crveni
krst Blace.
Pokrenuta je i inicijativa da se zaposleni u
javnom sektoru odreknu
dela zarade, odnosno jedne
dnevnice, na ime pomo}i stanovni{tvu Srbije ugro`enom poplavama.

Op{tinu Blace 9. maja posetili su predstavnici Univerziteta
Alabama (SAD), koji su u Srbiji boravili u okviru programa SERBIA FELLOWSHIP. Radi se o nastavku programa koji su kreirali stu-

denti pomenutog ameri~kog univerziteta, a koji je bio doma}in
grupi srpskih (me|u wima i bla~kih) sredwo{kolaca, u okviru
prethodnog SYLP programa 2009. i 2010. godine. Serbia Fellowship je
pokrenut u ciqu povezivawa SAD i Srbije, upoznavawa naroda i
kultura i prevazila`ewa postoje}ih barijera. Akreditovan je od
strane brojnih organizacija i institucija u Srbiji i Americi. Kao
jedan od rezultata ove saradwe, od ove godine studenti Univerziteta
Alabama u okviru jednog predmeta i formalno u~e o Srbiji.
Ovoga puta u Srbiji je boravilo ukupno 13 ameri~kih studenata,
zajedno sa izvr{nim timom i profesorima Univerziteta Alabama
i to u Beogradu, Temerinu i Blacu. Osmo~lana delegacija koja je stigla u Blace boravila je u na{em mestu od 8. do 14. maja. Program wihovog boravka u Blacu podrazumevao je posete lokalnoj samoupravi,
svim obrazovnim ustanovama, Sportskom savezu op{tine Blace, Kulturnom centru, Muzeju Topli~kom ustanku u Grguru, crkvi u Vrbovcu, Ni{u i \avoqoj varo{i.
U sali SO Blace doma}ini ameri~koj delegaciji bili su Milan
Miqkovi}, zamenik predsednika Op{tine, Nenad Milivojevi}, pomo}nik predsednika Op{tine i Jovica ]ur~i}, zamenik predsednika Skup{tine op{tine Blace.

Zahtevi za podsticajna poqoprivredna sredstva

Pomo} p~elarima
Poqoprivredni proizvo|a~i iz bla~ke op{tine do kraja maja
podnosili su zahteve za ostvarivawe prava na podsticaje u sto~arstvu po ko{nici p~ela. Zahtev uz potrebnu dokumentaciju dostavqa
se Ministarstvu poqoprivrede i za{tite `ivotne sredine (Upravi
za agrarna pla}awa). Pomo} kod kompletirawa zahteva i prate}e dokumentacije pru`a stru~ni saradnik za poqoprivredu, {umarstvo i
vodoprivredu Op{tinske uprave Op{tine Blace, kancelarija br. 40.
Pravo na podsticajna
sredstva imaju pravna
lica, preduzetnici i
fizi~ka lica – nosioci
komercijalnog poqoprivrednog gazdinstva koji
ispuwavaju uslove propisane zakonom, kojim se
ure|uju podsticaji u poqoprivredi i ruralnom
razvoju. Uz zahtev se podnosi i izvod iz evidencije o registraciji p~eliwaka i p~eliwih dru{tava na gazdinstvu iz Centralne baze podataka o obele`avawu `ivotiwa, overen od strane ovla{}ene veterinarske organizacije, kao i kopija uverewa o zdravstvenom stawu
`ivotiwa, overena od strane nadle`nog veterinarskog inspektora.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Ниша“ број 17/2007), председник општине је дана 21.5.2014.
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА и расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
I
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном
земљишта у државној својини у Општини Житорађа у следећим катастарским општинама: надметању .
6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако
јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Житорађа број: 840-7640-03.
7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У
случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се
не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања
удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине
8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да
најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50%
понуђене цене.
9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила
све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су
нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест
месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
• потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Житорађа. Потребно је да се
понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: Општина Житорађа, улица Топлички Хероји бр 53., Комисији за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ____________ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана 23.06.2014.године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе
Општине Житорађа до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су – Јавно надметање предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Житорађа, у канцеларији Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради
Општине Житорађа Топличких Хероја бр. 53 и то:
бр. 8 сваког радног дана од 8 до 14 часова.
За све КО дана 23.06.2014. године са почетком у 12 часова.
Контакт особа Слађан Ракић, тел.027/8362-211.
VI
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове
- Плаћање закупнине физичке недостатке.
Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све КО од
јавног надметања.
28.05.2014. године до 20.06.2014. године.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском Србије на дан уплате.
VII
основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за
– Средства обезбеђења плаћања тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита,
које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко
може се користити у друге сврхе.
Општинске управе Општине Житорађа.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до
II
30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
држaвној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења
активан статус.
2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина
за последњу годину закупа
докуменатацијом:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
дана објављивања огласа) за правна лица;
- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из Ову одлуку објавити у дневном листу „НАРОДНЕ НОВИНЕ“, на огласној табли Општинске
управе Житорађа и месним канцеларијама, и на интернет страници, с тим што ће се рок за
текуће године.
3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу/службеном гласилу
тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. јединице локалне самоуправе/локалном листу „НАРОДНЕ НОВИНЕ“.
Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда
оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
надметања.
ГОРАН СТОЈКОВИЋ
4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из Број: 320-895/14-01
Дана: 21.5.2014. године
тачке 2. овог одељака не морају да присуствују јавном надметању.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. лист Општине Прокупље» број
9/07), председник Општине Прокупље, дана 20.5.2014. године донео је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ и расписује О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп

пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Прокупље у следећим
катастарским општинама:
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MAJ 2014.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су
предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Прокупље, у канцеларији бр. 19 сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Контакт особа Жарко Ратковић, тел. 027/324-040, лок. 119, 064/8587-686.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
за КО: Прокупље, Бабин Поток, Ново Село, Нова Божурна, Ђуровац, Водице, Бела Вода,
Растовница, Бучинце, Бериље дана 4.6.2014. од 8 до 14 часова,
за КО: Добротић, Бели Камен, Јовине Ливаде, Пасјача, Јабучево, Мрљак, Гласовик, Кожинце, Мачина, Злата, Житни Поток дана 5.6.2014. од 8 до 14 часова,
за КО: Бублица, Бреговина, Драги Део, Богујевац, Д. Статовац, Средњи Статовац, Г. Статовац, Ранкова Река, Нови Ђуревац, Стари Ђуревац дана 6.6.2014. од 8 до 14 часова,
за КО: Д. Бејашница, Г. Бејашница, Буколорам, Пестиш, Крушевица, Широке Њиве, Ргаје,
Арбанашка, Власа, Власово, Товрљане, Трнови Лаз дана 7.6.2014. од 8 до 14 часова,
за КО: Мађаре, Конџељ, Туларе, Плочник, Баце, Калудра, Вича, Доња Коњуша, Горња Коњуша, Ђушница, Грабовац, Пискаље, Прекашница, Прекадин, Гојиновац дана 9.6.2014.
од 8 до 14 часова,
за КО: Ћуковац, Губетин, Д. Топоница, Миљковица, Обртинце, Горња Топоница, Поточић, Мала Плана, Дреновац, Бресничић, Кончић, Ресинац дана 10.6.2014. од 8 до 14 часова,
за КО: Меровац, Велика Плана, Д. Бресница, Г. Бресница, Здравиње, Д. Трнава, Булатовац, Пашинац, Д. Речица, Белогош, Г. Речица, Југовац, Рељинац, Баботинац дана
11.6.2014. од 8 до 16 часова,
за КО: Д. Стражава, Г. Стражава, Г. Кординце, Бајчинце, Микуловац, Клисурица, Џигољ,
Петровац, Д. Кординце, Балиновац дана 12.6.2014. од 8 до 15 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском
основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу,
и не може се користити у друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
држaвној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом
документацијом:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.
3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената
из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да, након закључења записника са јавног надметања,
преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка
јавног надметања.
4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из
тачке 2. овог одељка не морају да присуствују јавном надметању.
5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном
надметању.
6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако
јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Прокупље број: 840-66640-28.
7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину.У
случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит
се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине
8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања допуни депозит до 50% понуђене цене.
9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта
или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
• потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, могу се преузети сваког радног дана на писарници Општине Прокупље. Потребно
је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: Општина Прокупље, улица и број Никодија Стојановићa бр. 2, Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 24.6.2014 године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе
Општине Прокупље до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради
Општине Прокупље, улица и број: Никодија Стојановића бр. 2, и то:
за КО: Прокупље, Бабин Поток, Ново Село, Нова Божурна, Ђуровац, Водице, Бела Вода,
Растовница, Бучинце, Бериље, Добротић, Бели Камен, Јовине Ливаде, Пасјача, Јабучево,
Мрљак, Гласовик, Кожинце, Мачина, Злата, Житни Поток дана 25.6.2014. од 8 до 15 часова,
за КО: Бублица, Бреговина, Драги Део, Богујевац, Д. Статовац, Средњи Статовац, Г.Статовац, Ранкова Река, Нови Ђуревац, Стари Ђуревац, Д. Бејашница, Г. Бејашница, Буколорам, Пестиш, Крушевица, Широке Њиве, Ргаје, Арбанашка, Власа, Власово, Товрљане,
Трнови Лаз дана 26.6.2014. од 8 до 15 часова,
за КО: Мађаре, Конџељ, Туларе, Плочник, Баце, Калудра, Вича, Доња Коњуша, Горња Коњуша, Ђушница, Грабовац, Пискаље, Прекашница, Прекадин, Гојиновац, Ћуковац, Губетин, Д. Топоница, Миљковица, Обртинце, Горња Топоница, Поточић, Мала Плана,
Дреновац, Бресничић, Кончић, Ресинац, дана 27.6.2014. од 8 до 15 часова,
за КО: Меровац, Велика Плана, Д. Бресница, Г. Бресница, Здравиње, Д. Трнава, Булатовац, Пашинац, Д. Речица, Белогош, Г. Речица, Југовац, Рељинац, Баботинац, Д.Стражава,
Г. Стражава, Г. Кординце, Бајчинце, Микуловац, Клисурица, Џигољ, Петровац, Д. Кординце, Балиновац дана 30.6.2014. од 8 до 15 часова.
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
VII
– Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко
Општинске управе Општине Прокупље.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније
до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
или
• решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности
годишњег закупа пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
Ову одлуку објавити локалном листу «Топличке Новине», на огласној табли Општинске
управе Прокупље и месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу «Топличке Новине ».
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Дана:20.05.2014.године
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