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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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3. октобара 2022.

Предлог Одлуке о измени Од
луке о буџету Града Прокупља 
за 2022. годину, била је главна 
тачка дневног реда 29. седнице 
Скупштине.

Буџет Града Прокупља са изме
нама које су биле нео пходне због 
реализације многих пројеката, 
увећан је за 11 милиона динара и 
износи 2.394.431.516 динара.   

Образлажући ову одлуку, гра до
начелник Прокупља Милан Аран
ђеловић истиче да је на из    маку 
једна тешка година, иза које стоји 
мукотрпан рад и ог ро  ман напор 
руководсва Града Прокупља.

 – У овој одлуци садржани су 
сви приоритетни планови ко
је морамо да реализујемо до 
кра    ја године, док ће нови ка пи  
тални пројекти бити обу хва          ће
ни нацртом буџета за на            редну 
годину који је у из ра ди. Пред на
ма су велики по сло    ви и до краја 
ове године, за    то нам је важна 
сигурност и ста    билност буџета, да 
све што смо планирали можемо 
без по теш коћа да завршимо, ка
же гра       доначелник и додаје да 
Град Прокупље тренутно има 
око 270 милиона на рачуну и да 
је поред свих обавеза и издатака, 
обезбеђена максимална лик 

видност до краја ове и почетка 
на  редне године. 

Како истиче, уложен је велики 
напор да се и поред тешке го  дине, 
обезбеди континуитет, а да се у 
наредној години очекују још већи 
приходи. 

– Град Прокупље је ове године 
остварио историјски максимум 

од 1.850.000.000 динара прихода, 
који су пре пет година били ма
њи за 600 милиона динара. У 
наредној години очекујемо још 
веће приходе, тако да грађани, 
по  ред већ реализованих пла

нова, могу да  се надају новим 
ка  питалним пројектима. Задо
вољни смо што смо побољшали 
квалитет градског и приградског 
превоза, што смо на тај начин за 
20 милиона нижу цену добили 
још 24.000 километара аутобуске 
линије. Мислим да смо урадили 
праву ствар, да су грађани за

довољни и услугама превоза и 
ценом карте, наглашава Аран
ђеловић. 

Према његовим речима, до 
краја године преостало је још 
много тога да се уради. Завршена 

је прва фаза радова у Спортској 
хали „Др Зоран Ђинђић“, која 
подразумева замену паркета, а 
у наредном периоду предстоји 
реконструкција свлачионица и 
увођење грејања. У наредној го
дини у плану је увођење про тив
пожарног система, тако да ће све 
фазе бити завршене до до бијања 
употребне доз во ле, што је и нај
важније за без бе дно одвијање 
свих спор тских активности и 
дру  гих ма ни фе ста ција у овом 
об   јекту. Ра ди ће се и на уређењу 
путне ин фра структуре, до краја 
године у не ко лико градских ули
ца и осам пу тева на сеоском под
ручју до  биће асфалт, а у плану је 
и уво    ђење видео надзора на де
чијим игралиштима, поред шко   
ла и другим важним ло ка ци    јама. 
Како наглашава градо на челник, 
грађани Прокупља зас лужују да 
поред већ реали зо ваних пројеката 
који су по бо љ шали квалитет 
живота у Про   купљу, има ју и све 
друге ус ло   ве за лепши, ква лите
тнији и безбеднији живот.

У наставку седнице усвојен је 
Предлог измене и допуне Про
грама подршке за спровођење 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града 
Прокупља за 2022. годину. 

Љ.М.

5. октобра 2022.

Потписивањем уговора између 
Града Прокупља и извођача ра дова, 
у Прокупљу је почела ре али зација 
пројекта енергетске санације згра
да и приватних обје ката. Том при
ликом, градо начелник Прокупља 
Милан Аран   ђеловић је истакао 
да је Град Прокупље међу првима 
за вр шио комплетну процедуру и 
започео реализацију овог про јекта.

– Задовољство ми је што смо 
уручили уговоре са извођачима 
радова, а ускоро ће они бити по
т писани и са физичким ли ци 
ма. Укупна вредност за 120 уго
вора износи 14.700.000 ди нара, 
што је половина од 30 милиона 
опредељених за реали зацију овог 
програма у Про купљу. Про  јекат 
се односи на не  колико компо
ненти које су од великог значаја 
за грађане Прокупља, за град и 
државу Србију, јер ће уштеде у 

енергији донети корист свима, 
посебно сада у време велике енер
гестске кризе, казао је Аран ђе

ловић. Како истиче, овим угово 
ром ће се финансирати спо љашња 

изолација објеката, омо тач и 
отвори на објектима, као и уград ња 
котлова и то пло тних пумпи.

– Честитам свима који су ову 
могућност и помоћ државе иско  

ристили за веома значајну ствар 
а то је уштеда енергије. Нај  веће 
интересовање је било за фи
нан сирање замене столарије, за 
које смо доделили 109 уговора, 
казао је Аранђеловић и истакао 
да се пројекат финансира са 50 
одсто средстава док другу по
ло  вину обезбеђују лица која су 
потписала уговор.То значи да 
предстоји још један јавни позив 
до краја ове и почетка наредне 
године, а поред спољашне изо
лације објеката, средства из овог 
програма намењена су и за угра
д њу соларних панела, кот лова и 
топлотних пумпи.

Градоначелник је овом при ликом 
позвао грађане да на вре ме припре
ме документацију и конкуришу на 
неком од наред них јавних позива, 
јер, како ка же, уштеду у потро
шњи елек  тричне енергије оства
риће и грађани и Град и држава.     

Љ.М.

Одржана 29. седница Скупштине града Прокупšа

Нови ребаланс буџета Града Прокупља

Потписани уговори за финансирање програма 
енергетске ефикасности у Прокупљу
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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17. октобра 2022.

На 30. седници Скупштине 
града Прокупља разматрано је 
низ тачака и донете важне од   луке 
везане за урбанизам и ко муналне 
услуге у интересу Про купчана.

Као најважнија тачка засе да  
ња усвојен је Предлог Одлу ке о 
предлогу Влади Ср би је за до но
шење Одлуке о прено су пра ва 
јавне својине на грађе винском 
зе мљишту из јавне сво јине Ре
публике Србије у јавну својину 
Гра да Прокупља.

Како је ову тачку образложио 
гра доначелник Прокупља Ми
лан Аранђеловић ради се о зем
љи шту за изградњу код нове гра
д ске пијаце у изградњи, на које је 
било потребно упу ти   ти допуну 
Републичкој Ди ре к   цији за имови ну, 
јер се ра  ди о придруживању више 
ма њих парцела и њиховом обједи
ња вању у јединствено гра ђе винско 
земљиште.

Како је рекао градоначелник 
Аран    ђеловић то ће се решавати 
по хитном поступку у наредних 
пар недеља на републичком ни
воу, па је било потребно да се и 
од лука о обједињавању грађе ви
нске парцеле донесе и на Град ској 
Скупштини.

На овој седници одборници 
су се бавили и проблемом вели
ког броја паса луталица на про

купачким улицама и раз ма тра  ли 
потребу њиховог хит  ног укла
њања са улица јер предста вљају 
опасност по безбед ност грађана, а 
нарочито деце.

Говорећи о том проблему гра
до  начелник Прокупља Милан 
Аранђеловић је нагласио да сва  
кодневно имају притужбе гра ђана 
и пријаве напада паса лу талица на 
грађане и  децу.

– Зато смо донели одлуку да на
шем новоформираном преду зећу 
ЈКП „Градски водовод“ до дамо још 
једну делатност, да продужимо 
још једну службу – ЗОО хигијену, 
која ће убудуће  решавати тај про
блем, истакао је Аранђеловић.

Он је истакао да ће „већ“ од су 

тра радници ЈКП „Градски во
довод“ предузети активности на 
хватању, скупљању и скла ња њу паса 
луталица са про купа чких улица.

– Како би овај проблем ре ши  ли 
трајно и на адеквартан на чин већ 
смо расписали тендер за изградњу 
нашег азила за псе лу т алице који 
би према плану требао да буде 
завршен већ на про леће наредне 
године, истакао је градоначелник 
Аранђеловић.

Он је казао да ће до тада пси би
ти склоњени са градских ули ца, 
вакцинисани и чиповани, а они 
који имају власника бити враћени 
власницима, који ће убудуће мо
рати да преузму од говорност и 
сносе последице и казне када свог 

пса из куће или дво ришта пусте 
на улицу.

– Све псе луталице ћемо скло
нити са улица и на тај начин и 
сма     њити трошкове Града који ове 
године износе 10.000.000. ди  нара за 
надокнаде грађанима због уједа паса 
луталица, ре као је Аранђеловић 
и додао да је нај важније то што ће 
се зашти тити грађани и нарочито 
деца, која ће моћи безбедно да се 
крећу ули цама од куће до школе и 
назад.

У наставку седнице одборници 
су упознати са Информацијом 
о раду школа и предшколске 
установе у 2021. и 2022. години.

Тако је руководилац Одељења 
за друштвене делатности Градске 
управе Прокупља Звонко Крстић 
истакао да је током тог пе ри ода 
у предшколску установу „Не  
вен“ уписано 20 одсто деце ви
ше него ранијих година, а да је 
први разред основне школе у 
Про купљу ове године уписало 
50 првака више него претходне. 
Такође је истакао да је ниво зна   
ња у прокупачким школама ве ома 
висок па је 50 одсто њих про   шле 
године разред завршило од лич
ним успехом.

Скупштина је на заседању име   
новала и чланове Школских од    
бора прокупачке Гимназије и Ме  
дицинске школе „Др Алекса Савић“.

                                            М.М.

5. октобра 2022.

Нови градски превозник „Фли  
кс а Бус“ који од 1. окто бра во
зи на територији града Про   ку
пља, на градским ли ни   јама и у 
приградском сао бра ћа  ју, по  чео је 
са радом на задо вољ ство грађана 
који су го тово го дину дана били 
без град ског и приградског пре
воза због не ажурности ранијег 
прево зника Нишекспреса.

Како су казали из „Фликс а Бус“ 
првих недељу дана, током про бног 
периода, грађани су се њиховим 
аутобусима во зи ли бес платно у 
градском саобра ћа ју, а након тога 
почеће продаја аутобуских карата.

– Предузеће „Фликс а Бус“ је 
из најмило објекат у склопу про
купачке Аутобуске станице где 
ће бити и представништво наше 
фирме и где ће грађани моћи да 
купе месечне карте и обрате нам 
се за све потребне информације, 
казали су из тог предузећа.

Како су нагласили распоред 
во  ж   ње ће се прецизно знати, 

око полазака и релација, а ме се  
чне карте у градском пре возу за 
запослене износиће 1.120 ди нара, 
за ђаке 840 и за пен зионере 910 
динара, што је три пута јеф  тиније 
него код пре ђашњег пре возника.

Појединачне карте на при град
ским релацијама као и у град ском 
превозу куповаће се као и до сада 
код возача и њи хо ва цене ће за
висити од километраже.

Тако ће рецимо у граду за вож
њу до два километара у једном 
правцу или неколико станица, 
бити потребно 27 динара, вожња 
од три до пет километара, од 
град ске Болнице до Дома здрав ља 
или Касарне коштаће 48 ди нара, 
док ће најдуже релације од шест 
километара стајати 66 динара, 
што је далеко јефтиније него код 
претходног превозника.

Ових дана аутобуси „Фликс а 
Буса“ у Прокупљу су пуни пут ника 
који су одушевљени како услугом 
и  изгледом нових са вре мених и 
чистих аутобуса, та ко и  редовним 
поласцима и по ш товањем реда 
вожње.

Тако сада, према реду вожње ау то
буси саобраћају на сваких 15 минута 
на релацијама Бол ни ца – Дом здра
вља, Соко ба њ ска – Болница, Се
лиште – Но во Насеље, Соколица 
– Ново На се ље, као и према селима 
Ба    бо   тинац, Горња Речица, Кли су
рица, Доња Бресница, Ми ку ловац, 
До ња Коњуша, Бабин По ток, Гор  ња 
Стражава, Водице, До ња Трнава, 
Бумбурек, Житни По ток, Товрљане, 
радним дани ма и викендом.

Ред вожње аутобуса у гра д ском 
и приградском саобра ћају ис та
кнут је на сваком стаја ли шту, а та       
кође се може видети на сајту Гра   
да Про купља, на ко ме се налази и 
број телефона „Фликс а Буса“ 066 
9005007 на који гра ђани могу до
бити све до датне информације.

М.М.

Одржана 30. седница Скупштине града Прокупšа

„Фликс а Бус“ током пробног периода у Прокупšу возио бесплатно

На дневном реду урбанизам и комуналне услуге

Прокупчани поново имају градски превоз
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

9. октобра 2022.

Поводом ослобођења Проку пља 
у Другом светском рату на споме
ник палим Топличанима у Другом 
светском рату вен це су положили 
заменик градо на челника Проку
пља Ми ро слав Антовић и град
ски већ ни ци Дејан Тонић и Мар
ко Коста  диновић, представници 
Војске Србије и Топличког управ
ног округа, као и представ ни  ци 
СУБНОРа, Удружење резер вних 
војних ста решина, Окру жни од
бор удру жења за не говање тради
ције ра  това 1912 – 1918, Удружење 
по  томака рат ника од 1912–1918 
„Гво здени пук“ и Удружење пен
зи онера Про купља.

Антовић је рекао да овде пред 
спомеником палим Топлича
нима у Другом светском рату  
ода јемо почаст херојским сино
вима, који су пре више од шест 
деценија, на данашњи дан 1941. 
године, следећи пример сво јих 
предака неустрашиво ју ришали 
на непријатеља и Про    купљу удах
нули слободу, ка  да је цела Евро
па дрхтала под фа шистичком 

чизмом. Наша је обавеза да чу
вамо сећање на све оне који су у 
крвавим сукобима у Топлици и 
Прокупљу од 1941. до 1944. године 
бранили своју земљу.

Он подвлачи да су се ти сло
бо  да ри храбро борили про тив 

ви  шеструко надмоћнијег не при
јатеља и да нису дозволили да 
наша слобода и част потамне, да 

нам их одузму, да нестану, јер су 
то светли симболи српског народа, 
који су наше обележије кроз све 
векове нашег постојања.

– Зато са поносом можемо да 
кажемо, да нема места ни да на у 
години да неки део Топ ли   це нема 

сећање на побе ду и битку за слобо
ду. Пре са мо два да на обележили 
смо 110 го ди на од мобилизације 

слав ног Гвоз  деног пука. Мани
фе стација је организована под 
по кро ви тељством председника 
Ре пу б лике Србије Александра 
Вуч ића, а Прокупље је било до 
маћин  делегацијама из це ле зе
м ље, који су дошли да се за  је
дно са председником На ро дне 
скупштине РС др Вла ди ми ром 
Ор лићем поклоне сенима гвоз
дених јунака, казао је он.

Антовић је поручио да због њих 
и свих знаних и незнаних јунака 
ми градимо будућност, ко ја треба 
да буде достојна на ших предака и 
њихов жртве. Да смо на добром 
путу, сведоче на  ше мирнодопске 
победе, које житељима Прокупља 
обезбеђују бољи живот, нашој 
деци боље услове за школовање и 
напредак.

У програму су учествовали 
уче   нице Основне музичке шко
ле “Корнелије Станковић” Ду ња 
Марковић и Александар Ву ки
ћевић, предвођени профе сором 
Љубомиром Вуки ће ви ћем.

М.М.

2. октобра 2022.

Прокупље је 12.октобра 1918. 
го     дине, пре 104 године, осло бо
ђе но у Првом светском ра ту. Тим 
поводом је Град Про ку пље орга
низовао свечаност у част по ги
нулим и убијеним јуна ци ма који 
су надчовечанском храб ро шћу 
бра нили своју земљу.

Полагањем венаца на Споменик 
јунацима Гвозденогпука, почаст 
ослободиоцима нашег града ода    
ли су представници Војске Ср
бије, Града Прокупља, Топли чког 
округа, борачких удружења и удру   
жења грађана.

– На данашњи дан, 12. октобра 
1918. године, Прокупље је осло
бођено у Првом светском ра
ту. Топличани, Срби, одувек су 
ценили слободу. Често су кроз 
историју морали да крва ре и ги
ну, како би им се деца у сло  бо
ди рађала. Зато је сва ко ра ђа ње 
сунца и слободе дочеки вано са 
неизмерном радошћу, рекао је 
заменик градоначелника Про
купља Мирослав Антовић.

Подсећајући на давну 1918. го 
дину, када је напаћена четво ро    
годишњим ратом Топлица и Ср
бија извојевала слободу, ка же да 
су војници српске војске то ли ко 
журили да ослободе своју зе м
љу, да су савезничке трупе, које 
су биле логистика, оставили чак 
двеста километара иза се бе. Они 
су јуришали ка својим до мовима, 
жељни свог кућног прага и своје 
род не груде.

– И као и много пре и касније 
то ком историје, српски војник 
није био ношен мржњом него 
љу  бављу према отаџбини и за
то се и тада у његовој руци ви о 
рио победнички барјак. У Ве ли  
ком рату чију завршницу сла      ве 
савезници, велике силе, по      носећи 
се ратним победама, мо     рамо ис та
ћи да је у том рату ср пска вој    ска, у 
односу на број ста но вни ка, имала 
највеће жр тве међу са везницима. 
Овде су се родили јунаци Гвоз
деног пука који је про  глашен за 
нај славнију, најо  дли  кованију и 
нај храбрију је диницу, од које су 
противници страховали, а ми се и 

данас њоме поносимо. И зато, сва 
почаст хра  бро сти и патриотизму 
и веч на хва ла и слава јунацима 
Гвоз    деног пу ка и ослободиоцима 
Про      ку  пља, ре као је Антовић.

У програму обележавања Дана 
ослобођења Прокупља у Првом 
светском рату, учествовао је 

хор Музичке школе „Корнелије 
Стан ковић“ у Прокупљу, под ру 
ково дством Сање Стојковић Ан
товић и рецитатор Љиљана Ста
менковић, ученица ОШ „Ра т ко 
Павловић Ћићко“.

Љ.М.

Почаст Топличанима палим у рату     

У част ослободиоцима нашег града    

Обележен Дан ослобођења Прокупља у Другом 
светском рату

Обележен Дан ослобођења Прокупља у Првом 
светском рату



5ОКТОБАР 2022. A K T У Е Л Н О TOPLI^KE NOVINEJUL 2021.

Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

10. октобра 2022.

У Прокупљу је потписан Спо   ра
зум о побратимљењу из  међу Града 
Прокупља и Оп шти не Богатић, у 
циљу на ста вка тра  диционално 
до брих и при ја тељских односа и 
ме ђу собне са радње.

Овом свечаном чину присуство 
вао је народни посланик др Дар
ко Лакетић, представници Гра   
да Прокупља, градоначелник Ми   
лан Аранђеловић, председник Скуп  
штине Дејан Лазић, пред седник 
Општине Богатић, Ми  лан Дамња
новић, начелник Топли чког округа 
Златан Миљ ковић, начелник Мач
ва нског ок ру га Вла дан Красавац.

– Данашњи дан је симболично 
обележен потписивањем Спора
зума о братимљењу народа из Топ
лице и Мачванског краја, из  ме  
ђу којих постоје дубоке емо      ци
је и традиционално при јатељ   
ство. На дан када обеле жа  вамо 
110 година од почетка мо  били
зације Гвозденог пука, желимо да 
још више унапредимо међусобне 
односе у свим обла стима друш
твеног живота, да деца из Мачве 
упознају нашу историју и да деца 
из Топлице упознају историју 
Мач ванског краја. Србија је пос ле 
Балканских ратова ојачала, про
ши рила сво је територије, као и у 
Првом свет ском рату, уз огромне 
гу битке, наша мала Србија је до шла 
до слободе. Никада више не смемо 
дозволити да наша зе мља поднесе 
толике жртве и да српски народ 
страда, рекао је народни посланик 
др Дарко Лакетић.

Споразум о братимљењу по т  пи
сали су градоначелник Про купља 
Милан Аранђеловић и пред  се дник 
општине Богатић Ми лан Дам ња
новић.

– Данас је велики дан за наш град 
и његове грађане, дан ка да обележа
вамо 110 година од мо     билизације 
Гвозденог пу  ка у Прокупљу. Одлу
чили смо баш на данашњи дан по т   пи  
 шемо Спо разум о сарадњи са оп  
штином Бо гатић, јер нас са Мач
ванским крајем ве зу је заједни чка 
прошлост и тра ди ционално при
јатељство. Ма чва је у Првом светском 
ра ту била прва на удару, а наш 
Гвоз дени пук се херојским бор
бама на Дрини показао као нај по
жртвованија војска која је из воје  
вала слободу Мачванског краја, ка
зао је Аран ђеловић и истакао да 
ће осим заједничке прошлости, 
Топ  личане и Мач ване везивати и 
бра тска бу дућност.

Председник општине Бога
тић Милан Дамњановић се у име 
својих суграђана зах ва лио ру ко 
водству Града Про ку пља на ср
дачном дочеку и го  стопримству и 
изразио задо во  љство што је овим 
спора зу  мом и формално потвр ђе
но тра  диционално прија тељство.

– Повеља о братимљењу засно
вана је на темељима историје, 
тра  диције и пријатељства на шег 
на рода. Желимо да се на ше брат
ство настави, да га пре носимо бу
дућим гене ра цијама и да чувамо 
нашу исто рију и традицију, рекао 
је Дам њановић.

Да је наставак сардање између 
Града Прокупља и општине Бо

гатић уједно и сарадња из ме ђу два 
округа, Топличког и Мачванског, 
потврдио је и на челник Топличког 
округа, Златан Миљковић.

– Наша два округа повезују заје
днички преци, јунаци Гвоз деног 
пука који су се борили на подручју 
Мачвансог округа и војевали сло
боду. Желим да истакнем да су и 

Топ лички и Мачвански округ два 
стратешки данас можда нај важнија 
округа у Републици Срб ији из 
разлога што „чувају леђа“ својој бра  
ћи. Ми нашој браћи на Косову и Ме 
тохији, а они на под ручју Ре пу блике 
Српске, рекао је на челник Топ
личког округа Зла тан Миљковић.                        

Љ.М.

18. октобра 2022.

У циљу унапређења и подизања 
комуникације са грађанима на 
још виши ниво Мобилни инфор
мативни центар Полицијске упра
ве у Прокупљу организовао је 
својеврстан сусрет и дружење са 
грађанима.

Како су истакли у прокупачкој 
по лицији у оквиру оваквих дру
жења са грађанима идентификују 
се различити проблеми како у 
комуникацији тако и безбедносни 
групни или појединачни. Тако се 
полиција активно укључује и по
ма   же у њиховом заједничком ре   
        шавању све у циљу повећања до  
ступности, приближавања по ли

ције грађанима и указивања на 
то да се грађани полицији могу 
обратити у свако време када имају 
било какав безбедносни проблем.

Такође је назначено да досту
п   ност полицијских органа тра
је 24 сата дневно, као и да служ бе 
полиције пружају услуге грађа нима 
и када је у питању добијање личних 
докумената и путних исправа, па 
су сви заинтересовани могли да 
до  бију и прецизна упутства како 
најлакше и најбрже доћи до пот  
ребне до кументације и исправа.

У једном пријатељском разго
вору Прокупчани су имали при      
ли ке и да се упознају и са опре мом 
полицајаца, као и са на  чи ном њеног 
коришћења у неким ситуацијама, а 

све у ци љу стварања амбијента и 
слања поруке да је полиција увек у 

служби грађана и њихове без бед
ности и сигурности.                  М.М.

У циšу наставка традиционално добрих односа

У редовно¼ акци¼и Министарства унутрашœих послова 

Потписан Споразум о братимљењу  
Прокупља и Богатића

Полиција са грађанима и у служби грађана
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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7. октобра 2022.

Поводом обележавања 110 го
дина од мобилизације Гвозденог 
пука, у прокупачком Дому култу
ре одржана је свечана академија, 
на којој су поред бројних гостију, 
присуствовали и представници 
Топличког управног округа, Гра да 
Прокупља, Цркве, Војске и поли
ције, борачких удружења, устано
ва културе и школа. Поз дравним 
говором гостима се нај пре обра
тио градоначелник Про купља Ми
лан Аранђеловић.

– Са изузетним поштовањем, 
поклањамо се јунаштву војника 
Другог пешадијског пука „Књаз 
Михаило“, познатијег као „Гвоз
деног пук“, који су јуначки рато
вали шест година и остали верни 
слободи и својој отаџбини. Ово 
дело наших ратника био је бље
сак храбрости и пожртвовања. 
Они су своје животе уградили у 
темеље тако жељење и очекива
не слободе у свим крајевима Ср
бије. Тог 7. октобра 1912. године 
започели су ослобађање Србије 
од вековног ропста, кренули су 
да ослободе оно о чему су певали 
њихови пре   ци и вечне стихове о 
Косову и метохији, у срцу носили. 
Обе лежавајући 110 година од мо
би лизације Гвозденог пука цела 
Ср бија показује да не заборавља и 
да поштује своју славну прошлост, 
рекао је градоначелник Прокупља 
Милан Аранђеловић.

Он је додао да памтећи њихову 
несебичну жртву ми потврђујемо 
верност вечитој слободарској иде
ји српског народа.

– У рату с Турцима 1912. годи
не „Гвоздени пук“ чинили су То
п личани, Јабланичани, Пусто
ре чани и Заплањци. Војевање 
ових јунака наставило се све до 
1918. године. Застава Гвозденог 
пука је најодликованија, а пред 
бар јаком гвоздених јунака по
кло нили су се и одликовали је 
са везници Србије у Великом ра
ту. Официри, подофицири и 
вој  ници овог пука, добили су 
нај   већи број ордена у српској вој
сци. На грудима неких од њих 
сијале су и по две Карађорђеве 
зве з де, као и француски Орден 
Легије части. У војевању од 1912. 
до 1918. године погинуло је 2.974 
војника и подофицира и 84 офи
цира „Гвозденог пука“. Други пе
шадијски пук и његови војници 
заузимају посебно место у срцима 
и памћењу не само Топлице, 
већ и целе Србије. То су јунаци 
који су имали надљудску, готово 
митску потребу да ослободе и 
одбране своју земљу, истакао је 
Аранђеловић.

Како је навео, подвизи „гвоз
дених јунака“, треба да нас уче 
како да чувамо нашу државу, а 
пут, којим данас корачамо, пред
вођени мудром и далекосежном 
поли тиком пред седника Србије 
Але к са ндра Ву чића је пут мира 
и напредка на привредном, кул
турном и обра зовном пољу.

Пореклом Топличанин, исто
ричар и декан Педагошког факул
тета у Новом Саду, професор 
Саша Марковић казивао је беседу 
под називом „Поносна гвоздена 
Топлица и потомци који је за
служују“.

– Догађаји у прошлости постају 
велики са оним што доносе бу

дућности и оним како се у њима 
представимо. Сто десет година 
касније је изнова разлог да се под
сетимо на оне због којих нам није 
потребна притворност када гово
римо о вредностима код Срба. И 
ма колико лепо звучало, није то 
било херојско доба о ко ме су пи
сали антички писци у усхићењу 
сопственог уздизања. Било је то 
тешко време, које је од говорне 
људе и домаћине чи нило узори
ма, генерацијама које су долазиле. 
Као и сви други и они су се радо
вали животу, би ли испуњени тре
нутком и бла го родном средином, 
рекао је бе седећи историчар Мар
ковић.

Како је додао, иако навикли на те
жачки рад, нису се жали ли. Умели 
су да се носе са те ре  том одговор
ности, коју је до нела слободарска 
тежња за др жавом, још почетком 
19. ве ка, истовремено оптерећена 
притиском необузданог интереса 
велилких сила на њеним гра ницама.

– Прихватали су неизбежно. 
Ма ло им је било потребно за ра
дост, али су умели и да жале. По
родицу су чували и горштачки 
васпитавали. Наизглед без паж ње 
и сажаљења, а заправо са об зиром 
и љубављу. Јер љубав је за њих 
научити своје да се су оче са ис
кушењем, да избегну не потребну 
жртву, али и да истрају у поште
њу и то до жртве, уколико је то 
потребно. За то им није била по
требна званична водиља. Прихва
тали су је са резервом и захтевали 
су објашњење. Такве људе је било 
најтеже придобити. Они не желе 
да се истичу, нису занесењаци не
обузданог духа. Они су научили 
да савладају, како пожуду тако и 
опсену. Умели су да критикују, али 
када су прихватали, то нису чини
ли из страха већ из солидарности 
пред опасношћу. Такви људи, 
покренули су се у рат и пустош. 
Није било лако ни пожељно, али 
се није избегавало. Страдало се, 
али то није био њихов избор већ 
њихова одбрана. Жртва је поста
ла обавеза – проклета, али неи
збежна. Ретки су били они којима 
трогодишњи рат није узео неког 
драгог члана породице. Има чак и 
потпуно угашених породица, али 
оне су истрајавале трпљењем и 
обу зда вајући лажи, које су им на
метане. Неки су се предали ма ло
душности. Жив човек је пла шљив 
говорило се, али његов страх није 
био изговор да друге из не вери. 
Суочен са сопственим сла бостима, 
српски народ  је одо левао страној 
војној сили. Ње гов војник није 
био убица већ бра нитељ. Он се 
мучио, тражио оп роштај за ис
паљени метак, али није престајао 
да пуца. Заробљени непријатељ 
постао је сирот, убог и незашти
ћен несрећник, истакао је у беседи 
историчар Марковић.

Српски домаћин је имао сло
бодарске тежње, али не и нео
бу здане емоције. Нацији је био 
по свећен, али је породицу чувао 
изнад свега. Одговоран у свом 
патриотизму, он се подједнако су
здржавао од исхитрености, ма са 
које стране долазила.

– Подсећање на значајне до
гађаје у прошлости какав је овај 
данас, а који су имали снажан 
ути   цај на живот после њих ни
када није претерано и управо је 
неопходно ради превазилажења 

Свечана академи¼а у част обележаваœа важног истори¼ског ¼убиле¼а

Сећање на јунаштво „Гвозденог пука“
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

свих искушења, која се јављају 
у савременом, а која су и раније 
постојала као историјско иску
ство. Са друге стране, злоупотреба 

значајних догађаја из прошлости 
зарад одређених интереса, која се 
интерпретира као вредност преко 
потребна народу, срушиће се као 
баласт при првом свом помињању, 
а уколико се понавља постаје фе
тиш који захтева подређене, а 
прогања самосвојне и креативне 
Србе. Избећи ову злоупотребу, 
уко лико имамо предрасуде о 
сопственој величини, или уко
лико имамо предрасуде о со пс
твеној слабости, врло је теш
ко. Српски народ се врло често 
показао као погодно тло за раз 
   личите идеологије, које су фи
ксирале прошлост према соп 
ственој потреби. Потреба да се 
посветимо откривању вредности 

у прошлости захтева одговорног 
појединца, али и народ у целини, 
подвукао је историчар Саша Мар
ковић.

Како је беседио, рат није хе рој
ско доба, то је пустош са којом се 
човек суочава откада постоји.

– Рат је знао да буде сурови го 
сподар и кроји идентитет љу  
    ди. Стодесет година кас ни  је, 
ми се окрећемо према про   шло  
сти, у намери да је из бегнемо у 
будућности. Нити јед на разли чи 
тост није толико не достижна да 
би рат постао ње  на солуција реше
ња. Обичан човек, српски сељак у 
,,Гвозденом пуку“, знао је да про
цени шта доноси рат. Он није био 
његов идолопоклоник, већ његов 
недра говољни спроводник. Људи 
су пуцали, али су се надали да ће 
то престати. Разарали су, али су и 
тада желели да обнављају. Сусрет 

са таквим сликама из рата јесте 
јединствена вредност, заправао је
дина вредност, која остаје за будуће 
генерације.

Нека наша порука данас буде 
да и у безнађу рата, нада у његов 
нестанак постоји. Она се не пре
даје већ намеће, јер човек не жели 
да постане звер. Наши млади на
раштаји требају узоре, али увек 
нека имају на уму да ће и они јед
ном бити ти у које се гледа и од 
којих се учи. Част сваком који је 
пред нараштајима могао да каже 
причаћу вам шта су вредности, 
а о њима ћу вам сведочити соп
ственим примером. Гвоздени пук 
је неговао култ части, а не култ 
мр твих, али је за част пож ртво  
 вање огромно, закључио је у својој 
беседи „Поносна гвоз дена Топлица 
и потомци који је заслужују“, исто
ричар Саша Марковић.

Ово је био повод да се бројним 
поштоваоцима овог важног исто   
ријског датума, али и сара дни цима 
организатора ове важ не ма ни   

фестације, уруче зах вал ни це. Број 
ним појединцима и предста вни  
цима предузећа, уста нова, школа, 
захвалнице је уручио градо начел  
ник Прокупља Милан Аранђе
ловић.

За културно уметнички про
грам био је задужен Уметнички 
анса мбл Министарства одбране 
„Ста ни слав Бинички“, али и со
листи Воја Спасић и Даница Кр
стић, који су наступили у пратњи 
овог ансамбла. Монолог Степе 
Сте пановића говорио је глумац 
Ле помир Ивковић.

Л.С.
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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У Прокупљу је одржана Цен
трална државна церемонија обе
ле жавања 110 годишњице од мо
билизације Другог пешадијског 
пука „Књаз Михаило“ познатијег 
као Гвоздени пук којој је у име 
председника Србије Александра 
Вучића, који је и покровитељ ове 
це ремоније, и највиших државних 
органа Србије присуствовао пред
седник Народне Скупштине др 
Вла димир Орлић.

Свечаности која је почела опе
лом за погинуле јунаке, које је 
одржало свештенство прокупа
чке цркве „Свети Прокопије“ при  
су ство вали су и народни посла 
ни  ци, државни секретари и по         
мо  ћници министара, предста
вни   ци Министарства одбране и 
Војске Србије, заменик коман
данта Копнене војске Ср бије, на
челници Топличког, Јаблани чког, 
Мачванског и Расинског окру  
га, градоначелници и пре дсе д
ни ци општина и пре дсед ници 
Скупштина више гра до ва у Срби  
ји, представници Ср пске право
славне цркве, пре дста вници бо  
рачких удружења и удру  же ња 
за неговање традиција осло бо
дилачких ратова Србије, пото мци 
ратника Гвозденог пука, мно го
бројни грађани Прокупља и ђаци 
свих прокупачких школа за које је 
ово био јединствени исто ријски 
час.

Венце на споменик Гвозденом 
пуку уз највише државне по ча
сти најпре је у име пред се  д   ника 
Републике Србије Алек  сандра Ву
чића, Народне ску п штине и своје 
лично име по  ложио председник 
Народне скупштине др Владимир 
Орлић, а затим и у име Владиног 
Од бо ра за неговање традиције 
осло  бодилачких ратова Србије 
др жавни секретар министарства 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Антић, 
затим, делегација Министарства 
одбране и Војске Србије, затим 
у име Министарства културе и 
информисања помоћник ми нистра 
Славица Трифуновић, на  челник 
Топличког управног округа Златан 
Миљковић, начел ник Мачванског 
управног округа, градоначелници 
и председници више општина и 
градова из Ср бије, градоначелник 
Прокупља Ми лан Аранђеловић, 
делегације борачких организација 
и удруже ња за неговање традиција 
и пото мака српских ратника.

– Преносим вам поздраве пре
д седника Републике Србије Алек
сандра Вучића и честитам вам 110 
годишњицу од формирања нашег 
славног „Гвозденог пука“, рекао је 

обраћајући се присутнима пред
седник Народне скупштине Репу
блике Србије др Владимир Орлић.

– Мир и слобода су два идеала 
која су српске јунаке пре равно 
110 година повела у одбрану ота
џбине, њихове и наше једине Ср
бије оне која данас са поносом и 
дивљењем одаје почаст, рекао је 
Орлић подсећајући на топличке 
јунаке који су се борили у саста
ву Другог пешадијског пука „Књаз 
Михаило“, познатијег као Гвоз
дени пук.

– Ти тек стасали младићи су че
ликом и својом крвљу исковали 
наше право на живот у слободи 
у сопственој кући у држави коју 
данас имамо, истакао је Орлић.

Он је казао да готово да није 
би ло куће из које тих ратних 
го   дина у Гвоздени пук није оти
шла бар једна мушка глава, до
бровољно и уздигнута чела, да 

су кретали за грљени и уз песму 
иако су знали да за многе од њих 
повратка нема.

– Пошли су да победе или да се 
не врате, треће опције за њих ни
је било, због тога нема и не сме да 
буде човека који овом српском 
земљом хода да није поносан на 
своје дедове и прадедове који су 

управо ту земљу бранили својим 
животима, нагласио је Орлић.

– Стајати на овом месту пред 
спомеником за 1.300 погинулих 
ратника и више од 6.000 рањених 
јесте част и јесте обавеза, сваком 
од нас јер су нам својом жртвом 
оставили завет који је вечан, и 
оставили дело за које никад не
ћемо моћи до краја да им се оду
жимо, подвукао је Орлић.

Он је нагласио да је тај мир и 
та златна слобода највредније 
што имамо и морамо чувати по

ру   чивши да то треба да зна свако 
„ко би и помислио да нам тај мир 
узурпира, да се и руком дрзне да 
крене на ту слободу што је овакав 
начин освојена“.

– Зато овај споменик и имамо 
овде да нас сети али и све друге, 
можда пре свега те друге, на сло
бодарско срце једног малог народа 
са Балкана, на топличке сељаке 

који су постали симбол јунаштва 
и који су се ван граница људског 
живота борили недајући на себе и 
на своје. И на њих је мислио Егон 
Ервин Киш када је рекао „Сјајни 
су ови Срби, они умеју да бране 
своју земљу и тек у Србији 1914. 
године схватио сам да је љубав 
према слободи малих народа ја 

ча сила од агресије моћних и ве 
ли ких и тек овде схватио сам да 
неупитна воља побеђује све, а да 
се слабост пуке силе огледа у томе 
што само у силу верује“. Тај за
пис најбоље говори о борбеном 
моралу српских војника и сведочи 
да се о нашој храбрости тада на
далеко причало, казао је Орлић.

Он је додао да је захваљујући 
топ  личким јунацимна цео свет 
тада схватио и разумео колико 
це         нимо и колико желимо сло бо   
ду. „Куманово, Прилеп, Би тољ, 
Цер, Брегалница, у тим би т   кама 
су наши јунаци стекли вој ничку 
славу овенчану са 133 Кара ђо р
ђеве звезде са мачевима, 10 Ле
гија части, шест Крстова Све
тог Ђорђа, златним медаљама 
за храброст и другим бројним и 
најсветлијим одличјима и готово 
да нема борца Гвозденог пука 
да није добио неко одликовање 
државног или војног ранга, иста
као је Орлић додавши да је њи
хова застава постала симбол че
личног отпора и највеће људске и 
војничке части.

– „Бежите кад јуриша луди Гвоз
дени пук”, тако су га звали не
пријатељи у паничном повлачењу 
и дивили су им се јер те војнике 
ништа није могло да одврати од 
борбе, јер није било ни силе ни 
опасности која би могла да их по
колеба. И остало је записано да су 
јуришали нестварно, прелазили 
на десетине километара дневно, 
као у хипнози занесени, опијени. 
„Железни пук” како су га још зва
ли био је незаустављив, у држа
њу несаломљив и горд, у односу 
према дужности стамен и непри
косновен, срцем и душом сваким 
делом свога бића стрављен у слу
жбу својој држави и свом народу, 
баш онакав какву имамо обавезу 
да и ми будимо, рекао је Орлић 
подсећајући на див јунаке који су 
у Топлици поникли.

Говорећи даље о жртвама и 
жр  твовању он је подсетио да је 
„Гвоздени пук“ у шест година ра
товања изгубио више од половине 
свога састава и оставио нам у 
аманет да као и они и ми данас 
дајемо све од себе, да и за њих 
жи  вимо, да се кроз рад  боримо и 
свакога дана носимо са свим ово
земаљским притисцима који су 
неретко одраз туђег лицемерја и 
туђег кукавичлука, да се боримо 
са мукама и проблемима за које 
ми нисмо криви али и да, ни за 
тренутак не одустанемо.

– То је та битка коју ми данас 
бијемо док упркос свима своје 
чувамо и постојано стварамо, 
на порно и вредно радимо и ја
чамо своју Србију и са тог пута не 

У Прокупšу одржана свечана Централна државна церемони¼а Гвозденом пуку у част

Мир и слобода су били њихови идеали
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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оступамо ни педаљ, као што ни 
педаљ са своје земље на одступамо 
и не дозвољавамо да нам нико 
угрози мир, а знамо колико је то 
тешко у времену у којем живимо, 
рекао је Орлић.

Он је истакао да од Србије ни
чег вреднијег нема и да сваки наш 
напор она заслужује, јер њена 
слобода и њен мир немају цену.

– Бранимо и бранићемо Србију 
на најбољи начин – радећи, и 
тачно је да сваки нови километар 

пута и свака нова фабрика и свако 
ново радно место и свака школа и 
свака болница и сваки клинички 
центар за који се данас изборимо 
јесу по једна нова победа Србије, 
нагласио је Орлић и додао да је 
само Прокупље доказ и пример 
земље за какву се боримо.

– Србија после много година 
и деценија чекања и таворења, 
неуспеха коначно побеђује. И 
погледајте само и овде и да нас 
захваљујући одговорној поли   ти
ци коју водимо, политици пре
д седника Александра Вучића 
улаже се у вртиће, у школе, у па
р    кове, у игралишта, у све уста 
но ве културе, у комплетну инду 
стриску зону, у здравствене 
цен   тре у инфраструктуру коју 
смо деценијама чекали. И нови 
ма  гистрални и нови аутопут из 
правца Ниша додатно ће оживети 
Прокупље и радимо баш све што 

је у нашој моћи да и овај град и 
овај део Србије и цела наша земља 
наставе да иду напред. Генерације 
су чекале на боље дане за Србију, а 
сада то коначно постаје реалност. 
Доказали смо да то можемо, а да 

бисмо то и постигли морамо да 
радимо и више и боље од других 
јер смо народ кога историја није 
штедела и да се ослањамо пре 
свега на себе, казао је Орлић.

Он је подсетио да је споменик 
јунацима Гвозденог пука подигнут 

2018. године а прошле године и 
Спомен соба и да се тиме не доз
вољава да они падну у заборав, 
већ им се одаје заслужена по  
част.

– Наша држава делима доказује 
да ће се увек борити за мир и да 
узмемо тај мир да чувамо и за себе 
и за друге и поручијемо да никада 
нећемо дозволити да нам угрози 
било ко оно до чега нам је стало 
нити сме ико да се усуди да наш 
народ угрози, рекао је Орлић и 
поручио да ће Србија наставити 
да сарађује са свима, јер умемо 
да пружимо руку али чувајући 
само своје државне и националне 
интересе територијални инте
гритет и суверенитет своје зем ље 
коју волимо, закључио је пред
седник Народне скупштине др 
Владимир Орлић.

Присутне је поздравио и гра
доначелник Прокупља Милан 

Аран ђеловић. Он је поздрављајући 
уважене госте подсетио на славну 
историју Гвозденог пука рекавши 
да нам се данас, враћајући се чи
тав један век уназад, указује сва 
узвишеност страдања српског на
рода за своју државност.

– Споменик јунацима Гвозденог 
пука чува причу о смрти и ранама 

за вечни живот Србије. Њихов 
подвиг је историско сведочанство 
вечности наше отаџбине, њихове 
битке и страдање су чврст исто
ријски ослонац на којима данас 
почива наша држава, наш на пре
дак и кораци у боље сутра, казао је 
градоначелник Прокупља.

– Ми потомци славних предака, 
који су рало и мотику заменили 
за пушку и кренули да стварају 
Србију, знамо да чувамо постојеће 
и да градимо нове вредности. На 
челу са председником Алексан
дром Вучићем, данас тежи мо 
једном циљу, животу у слободној, 
стабилној, економски и културно 
развијеној Топлици и Србији. Зато 
је наш успех сваки новоизграђени 
вртић, школа, нови километар 
асфалтираног пута, новоотворена 

фабрика и већи број првака упи
саних у наше школе. Савладана 
лекција нашег ђака и сваки његов 
успех је победа данашње Топлице 
и Прокупља. Нови животи су веч
на победа гвоздених јунака, њи
хови потомци су данас са нама, 

а један од њих носи и име свога 
деде Ђорђа Милачића, који је 
двоструки носилац „Карађорђеве 
звезде“ закључио је градоначелник 
Прокупља Милан Аранђеловић.

Након свечаности у кругу Спо
мен комплекса посвећаног Гвоз
деном пуку председник Народне 
скупштине Србије др Владимир 

Орлић посетио је и Спомен собу 
Гвоздени пук где се уписао у књи
гу утисака.

Данашњу величанствену Ма
ни фестацију учинили су још 
све чанијом својим уметничким 
наступима чланови Црквеног 
хора „Свети Прокопије“ оперски 
певач Војислав Спасић, са на
родним песмама које су певали 
српски војници враћајући се или 
полазећи у борбу.

Наступили су и глумица Јас
мина Стојиљковић која је гово
рила монолог Милунке Савић 
хероине Првог Светског рата, 
бор ца Гвозденог пука и Срђан 
Живковић говорећи стихове „Зо
ву те у рат“ посвећено српском се
љаку кога зову у рат да брани своју 
земљу.

Посебно свечану ноту мани
фе  стацији дало је присуство пи
томаца Војне академије као и 
вој  ника и војног оркестра Српске 
Гарде из Београда.

М.М.
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.
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Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine
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3. октобра 2022.

Квизом ученика основних и 
средњих школа Топликог округа, 
у познавању историје, у Прокупљу 
су почеле свечаности, којима се 
од 2. до 7. октобра, обележило 110 
година од мобилизације Гвозденог 
пука. Учеснике квиза и њихову 
подршку у публици, пре самог 
такмичења, поздравио је начелник 
Школске управе у Нишу Предраг 
Нешовић.

– Свима вама, као најмлађим 
по    томцима јунака чувеног „Гво
з деног пука“, желим добре резу
лтате у квизу. Ви се овде својим 
знањем борите против вашег ве
ликог непријатеља, а то је у овом 
случају – незнање. Верујем да сте 
се добро спремили и да ћете се 
максимално потрудити да својим 
школама донесете победу, баш 
као што су јунаци „Гвозденог пу
ка“, нама донели слободу, у којој 
сви заједно данас уживамо. Овим 
квизом и свим оним што сте нау
чили о самом Гвозденом пуку, 
Ба  л  кансим ратовима и Првом 
све  т  ском рату, подсетићемо се на 
важне и значајне историјске да 
туме и јунаке, које никада не тре
ба да заборавимо. Сви заједно, 
овим квизом, треба да наставите 
да негујете културу сећања, на све 
оно што је важно и значајно за 
нашу земљу, а историја то сва како 
јесте, истакао је начелник Школске 
управе у Нишу Предраг Нешовић, 
поздравајући учеснике квиза и 
публику у Дому културе.

Поред другара и наставника, 
који су били подршка такми чар
ским екипама, овом догађају је 
присуствовала и Градски већник 
за културу Града Прокупља Ми
лица Ерић. Она је истакла да је 
до бро да се овај квиз организује 
овим поводом, јер деца у школама 
највише трба да уче и знају о томе 
ко су били чувени јунаци још чу
венијег „Гвозденог пука“.

Већник за просвету Града Про
купља Небојша Раденковић је 
истакао да се за такмичење при ја
вило 16 екипа,  да су основци до
били 60, а средњошколци 70 пи
тања, која је требало да науче за 
само такмичење.

–Задовољни смо одзивом школа, 
јер то значи да децу интересује 
историја и да кроз такмичење же    
ле да покажу да су најбољи. Сва 
ка екипа ће одговорити на шест 
питања, а најбољи ће бити про  
гла  шени у конкуренцији и осно
вних и средњих школа. Као на
граду добиће књиге, али и друге 
пригодне поклоне, које је за њих 

спремила локална самоуправа, 
рекао је већник за просвету Ра
денковић.

Он је нагласио да жири чи не 
прокупачки историчари, запо
слени у Народном музеју Топлице 
и Историјском архиву Топлице, 
Маја Димић, Ана Каличанин и 
Драган Лекић.

Првонаграђеним школама, од
но сно њиховим такмичарима при
пале су по три књиге, мајице са 
нат писом „Гвоздени пук“, качкети 
и ранац. Другонаграђеним такми
ча рима  припале су по две књиге, 
мајица, торбица, наруквица и 
оловка, док је за трећепласиране 

такмичаре, Град Прокупље при
премио по две књиге, оловку и 
мајицу.

У конкуренцији основних шко
ла прво место освојила је школа 
„Топлички хероји“ из Житорађе, 
друго Основна школа „9. октобар“ 
из Прокупља, а треће Основна 
шко ла „Вук Караџић“ из Житног 
Потока. У конкуренцији средњих 
шко ла прво место припало је 
Сре д њој школи у Блацу, друго 
прокупачкој Гимназији, а треће 
Сред  њој школи у Житорађи.

Именом и презименом ученика, 
односно чланова екипа, који су 
представљали своје школе и би
ли најбољи, то изгледа овако. По
бедничку екипу основне школе 
у Житорађи, чинили су Лазар 
Андрејић, Петар Милошевић 
и Василије Стојковић, на челу 
са проф. Игором Златковићем. 
Дру гопласирану екипу школе 
„9.октобар“ представљали су 
Мла    ден Пантелић, Филип Јовић и 
Јо   ван Миљковић. Њихов ментор 
била је проф. Драгана Димитров. 
Трећепласирани такмичари школе 
из Житног Потока били су Милош 
Јовановић, Јован Зекировић и 
Бо  јан Авдић, са проф. Ненадом 
Живановићем.

Награђени учесници кви за „Гво  
з дени пук“, међу средњо шко л цима 
су Вељко Ко цић, Вик  тор Цветко
вић и Мари на Мило  сављевић, као 
првопла сирани из средње школе у 
Бла цу. Њихов ментор је била проф. 
Јасмина Спасић. Друго место у 
овој категорији заузели су пред
ставници прокупачке Гимназије и 
то Теодора Динић, Данило Ар сић 
и Лазар Петровић, са проф. Дра
ганом Алексић.

Екипу средње школе у Житора ђи, 
која је освојила треће место чинили 
су Маријана Петровић, Биљана 
Савић и Филип Стоја новић, на челу 
са проф. Биљаном Савић.                                          

Л.С.

19. октобра 2022.

Град Прокупље расписао је ко
н   курс за доделу једнократних 
но в  чаних награда најбољим сту
дентима, у циљу подстицања обра 
зо вања и усавршавања надарених 
ученика и студената.

За овај вид подршке локалне са
моуправе, до 17. новембра могу да 
конкуришу студенти који имају 
пре бивалиште на територији града 
Прокупља и који се фина нсирају 
из буџета Републике Ср бије.

Такође, један од услова за оства
ривање новчане награде је да 
про  сечна оцена у току протеклог 
шко ловања износи 9.00 и више, 
као и да је студент по први пут 
упи   сан у наредну годину студија, 
2022/2023. годину и да није сту
дент прве године.

Да би остварили право на је дно   
крат ну новчану награду Гра да Про
купља, студенти који ис пу њавају на 
ведене услове треба да приложе уве
рење о просечној оцени од почет ка 
сту  дија, уверење о уписаној годи ни 

или уписаном апсолвентском стажу 
на терет бу џета Републике Србије, 
очи тану личну карту, као и захтев 
са кон такт подацима студента, број 
динарског рачуна на који ће се из
вршити уплата награде, име вла
сни ка рачуна и банке.

На Конкурсу могу да учествују 
и студенти који студирају и у ино
странству, само уколико се њихово 
школовање финансира из буџета 
Републике Србије. Свој статус сту
денти доказују до  кументом из да
тим од стране фа култета.

Сва документа предају се у пи
сарници Градске управе града 
Прокупља, под назнаком „За Ко
мисију за доделу новчаних сред
става за подстицање образовања 
и усвршавања надарених ученика 
и студената у Прокупљу”.

Имена студената који су оства
рили право на новчану награду 
биће истакнута на огласној табли 
Градске управе Прокупље, на сај
ту Града Прокупља и објављена у 
електронским медијима.

Љ.М.

Одржан квиз знаœа у познаваœу истори¼е „Jунаци Гвозденог пука“ 

Град Прокупље наградио најбоље

У циšу подстицаœа образоваœа 

Град Прокупље награђује најбоље студенте
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

А К Т У Е Л Н О

5. октобра 2022.

Поводом Дечије недеље која 
се обележава од 3. до 9. октобра, 
гра доначелник Прокупља Ми
лан Аранђеловић приредио је 
традиционални пријем за мали
шане Предшколске установе 
„Невен“.

Градоначелник је са својим са
ра дницима, замеником Миро
сла  вом Антовићем, шефом каби
нета Мајом Башић и већни ком за 
просвету Небојшом Раденкови
ћем, дочекао малишане у Свечаној 
сали Градске управе.

Честитајући им Дечију недељу, 
рекао је да Град Прокупље посебну 
пажњу поклања најмлађим сугра
ђа нима и улаже напор да сва деца 
у нашем граду, као и на сеоском 
под ручју, имају што боље услове 
за одрастање, развој, васпитање, 
шко ловање.

– Драго ми је што су деца заи
нте ре сована да дођу и упознају се 
са људима који воде град, да питају 
шта их занима. Овај састанак је 
традиција када се дружимо, ка да 
малишани имају прилику да по
ста ве питања, да покажу шта су 
научили и да се уз послужење дру

жимо и забавимо, казао је Аран
ђеловић.

Прокупачки предшколци су 
градоначелнику поклонили своје 
радове које су припремили за ову 
прилику.

Директорка Предшколске уста
нове „Невен“ Весна Јовановић је 
казала да се поводом Дечије неде
ље у њиховој установи спроводе 
разне активности.

– Дечија недеља почела је осли
кавањем платоа у центру града, 
где су деца својим цртежима слала 
по руке љубави, мира, радости, 
на мењене свој деци света. Други 

дан, посвећен доброти, посетили 
смо Црвени Крст Прокупље и 
од нели прикупљену одећу, обућу 
и играчке за децу из угрожених 
породица. Данас смо у Градској 
ку ћи, а сутра организујемо позо
ришну представу са гостима из 
Ниша. У петак је шарени крос и 
обилазак Спомен парка Јунаци ма 
Гвозденог пука, где ћемо прису
ствовати обележавању држа вне 
церемоније, 110 година од мо би
лизације Гвозденог пука, изја вила 
је Јовановић.

Љ.М.

10. октобра 2022.

Поводом обележавања 110 го
дина мобилизације Гвозденог пу
ка и дана Треће бригаде Копнене 
војске, деца Предшколске уста
нове „Невен“ посетила су проку
па чку касарну „Ратко Павловић 
Ћи ћко“.

Око стотину малишана пред
школског узраста имало је при ли

ку да се тога дана, 7. окто бра, дру
же са војницима, да разго варају и 
виде наоружање и опрему којом 
располаже војска.

– На Дан отворених врата у 
Ка сарни, позвао нас је коман
дант Бућковић да будемо њихо
ви го сти, што је малишане веома 
обра   довало. Повели смо децу из 
об је кта „Бајка“ и предшколског 
оде  љења ОШ „9.октобар“, а дру

га група деце је отишла у Спомен 
парк да присуствује обележавању 
110 година од мобилизације Гвоз
деног пука. Наши малишани ве
ома радо прате све догађаје у гра
ду и учествују у њима, тако да је 
ово био за њих један веома важан 
дан, каже директорка ПУ „Невен“ 
Весна Јовановић.

У Касарни су деца разгледала 
војну опрему, разговарала са вој

ни цима, а најинтересантнија су им 
била војна возила и наоружање. 
Имала су и бројна питања, на ко ја су 
им војници стрпљиво одго варали.

Друга група предшколаца, деца 
из објекта „Бамби“ и одељења ОШ 
„Ратко ПавловићЋићко”, при
суствовало је великој државној 
манифестацији организованој у 
част јунацима Гвозденог пука у 
Про купљу.                                    Љ.М.

4. октобра 2022.

Већ на самом почетку ове школ
ске године, ученици Музичке 
школе „Корнелије Станковић“, 
мо гу да се похвале одличним резу
лтатима и великим успесима на 
светским такмичењима.

На таквом једном такмичењу у 
Италији, ученик шестог разреда 
Никола Кричак је освојио друго 
место, оставивши иза себе так ми

чаре из Италије, Аустрије, Лит
ваније и Пољске.

– На такмичењу ,,47. Светски 
тро феј хармонике“, који је одр
жан од 28. септембра до 2. ок то
бра, у италијанском граду Кас
тел  фидарду, нашег ученика је од 
победничке титуле делило 0.2 
поена. Поносимо се њиме и ње
говим наступом и друго ме сто је 
бриљантан успех, за нас у школи 
и све оне који Николу подржавају. 

Он је победник овог такмичења, 
рекли су у Музичкој школи „Кор
нелије Станковић“, не кријући 
задовољство због лепог почетка 
нове школске године и више него 
одличног резултата њиховог уче
ника.

Никола Кричак похађа музичку 
школу у класи професора Душана 
Марковића, а ово је само још јед
на у низу награда, коју су за јед
ничким радом освојили.

Да је ова музичка школа извор 
талената, свакако потврђују успе
си и награде њихових ученика из 
претходне школске године, које 
су у Прокупље донели са бројних 
такмичења у нашој земљи и ино
странству. Ови талентовани уче
ници су освојили 66 награда, 38 
првих, 22 друге и шест трећих на
града.                                   

Л.С.

У оквиру Дечи¼е недеšе

Дан Отворених врата 

Прокупачки хармоникаш бриšирао на такмичеœу у Итали¼и

Градоначелник Прокупља угостио предшколце

Предшколци посетили прокупачку Касарну

Још једна награда за Николу
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

К У Л Т У Р А

5. октобра 2022.

Народни музеј Топлице био je 
домаћин најпознатијим гусларима 
из Србије и Црне Горе, Марку 
Шћепановићу из Београда, Сини
ши Петрићу из Берана и Милошу 
Гашевићу из Прокупља.

Повод је био 110 година од мо
билизације „Гвозденог пука“, а 
поз нати гуслари су у овој уста
но  ви културе, окупили бројне 
пош товаоце српске историје и 
тра  диције, међу којима је би ла и 
већник за културу Града Про ку
пља Милица Ерић.

– Долазим из Берана, први пут 
сам у Прокупљу и велика ми је 
част што ћу наступити поводом 
значајног историјског датума, 110 
година од мобилизације „Гвоз
деног пука“. Уз гусле ћу пе вати 
„Битку на Куманову“ и захва љујем 
се организатору што ме је позвао 
да дођем у ваш град и будем део 
обележавања важног историјског 
датума, рекао је осамна естого диш
њи гуслар из Црне Горе, Си ниша 
Петрић.

Самоуки гуслар, Прокупчанин 
Милош Гашевић, радо је виђен 
гост својих суграђана на оваквим 
вечерима, али истовремено и 
домаћин осталим гусларима. 
Није крио задовољство што ће 
наступити пред публиком у свом 
граду.

– Окупили смо се овде, да 
упра  во уз гусле, којима су се ве

ковима уназад и надамо се да ће 
се вековима унапред, славити на
ша славна прошлост, која је за
иста достојна поштовања свих 
на ших генерација, почев од оних 
најстаријих, па до оних, који тек 
треба да стасају. Гусле сам почео 
да слушам одмалена. Заправо сам 
рођен и одрастао уз гусле и атмос
фери, коју су оне доносиле, тако да 
је природно било да кренем путем 
чувања гусала и представљања 
српске историје уз њих. Већ од 
моје седме године активно сам 
почео да певам уз гусле. Самоук 
сам, слушао сам снимке старијих 
гуслара, учио текстове из епских 
збирки и збирки новијих песника, 
и тако сам градио свој пут и лични 
стил у гуслању, да тако кажем, 

истакао је млади гуслар Милош 
Гашевић, којим се Прокупчани 
поносе.

Он је за њих извео песму „Поги
бија краља Александра“, коју је 
написао Радован Бећировић Треб
јешки, један од највећих епских 
песника двадесетог века.

– Афирмација гусала и ширење 
гусларства у Србији у последњих 
10 година су јако заступљени. 
Ми нистарство културе и инфор
ми сања је стало уз нас, а гусле 
су и под заштитом Унеска, као 
наш заштитни бренд, јер оне као 
инструмент потичу са овог под 
не бља. Направљене су од живих 
материјала, коже, дрвета и струне, 
који су били животињског порекла 
и могле су настати много пре 

писма и пре метала. Како је човек  
имао потребу да своју му ку, патњу, 
бол, али и радост, на неки начин 
пренесе са колена на колено,  гусле 
су биле идеално помоћно средство 
за то. Уз њих је опеван живот јед
ног српског до маћина, српског се
љака, рат ника, младожење, ра тара, 
пасти ра, истакао је гуслар Марко 
Шћепа новић.

Учесници, али и организатори 
вечери „Витезови Гвозденог пука“, 
поручили су из прокупачког 
Му     зеја, да сви заједно треба да 
наставимо путем православља, 
ду ховности, братске љубави и 
сло ге, о коме ће, у времену које 
тек долази, неки гуслари можда 
испевати песме.

Л.С.

5. октобра 2022.

У оквиру обележавања 110 го
дине од мобилизације Гвозденог 
пука, најодликованије војне је
динице Српске војске из Првог 
светског рата, у прокупачкој Га
лерији „Божа Илић“ уручене су 
награде победницима Лико в ног 
конкурса са темом „Ју на ци Гвоз
деног пука“ који је орга ни зо вала 
прокупачка локална са мо управа.

Присутне ђаке, њихове наста
внике и родитеље најпре је поз
дравио в.д. директор Народног 
музеја „Топлице“ Драган Поповић 
наглашавајући да је на конкурс 
стигло тридесетак радова и да 
стручној комисији није било ни 
мало лако да изабере најбоље.

– Ради се о заиста добрим ра
довима и јако талентованој де ци, 
од које ће се нека сигурно опре
делити да им сликарство буде и 
животни позив, казао је Поповић.

– Одлучено је да се награде нај 
бољи ликовни радови у три ка

тегорије, нижих и виших раз реда 
основних школа и категорији 
средњошколаца, рекао је Поповић 
истичући да су најбољи радови 
изложени у Галерији па се лако 
мо   же уверити са каквом озбиљно
шћу су ђаци приступили и уче
ствовали на конкурсу.

Награде је свечено уручила Ми  
лица Ерић члан Градског већа за
дужена за културу, а свечаности 
је присуствовао и већник за про
свету Небојша Раденковић.

– Велико ми је задовољство да 
овде са вама поделим радост због 
освајања награда на конкурсу 

у част јунака „Гвозденог пука“ 
и обележавања датума његовог 
фор      мирања који има историјски 
значај како за Прокупље и Топ ли
цу тако и за целу Србију, казала је 
Милица Ерић.

Она је након тога свечано уру
чила дипломе и пригодне поклоне 
најбољима у свим категоријама, а 
освајачима првих места и поклон 
штафелаје.

Прво место на овом конкурсу 
у категорији ученика од првог 
до четвртог разреда освојила је 
Анђела Крстић, ученица четвр
тог разреда ОШ „Светислав Мир
ковић Ненад“ из Мале Плане.

У категорији од петог до осмог 
разреда најбоља је била На деж да 
Пантић, ОШ „9. Окто бар“, а нај бо
љи у категорији сред њо школаца је 
прокупачки гимна зијалац Петар 
Богдановић.

На овом конкурсу су учество ва
ли ученици свих основних и сред
њих школа у Топличком округу.

М.М.

Гусларско вече окупило бро¼не љубитеље гусала и поштоваоце српске истори¼е

Ликовни конкурс са темом „Jунаци Гвозденог пука“ 

Гусле чувари традиције

Награђени најбољи радови
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mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

К У Л Т У Р А

10. октобра 2022.

Народни музеј Топлице, Српска 
академија наука и уметности 
(САНУ), огранак у Нишу и Музеј
ско друштво Србије, секција 
исто ричара, уз финанасијску по
моћ Министарства културе и ин
формисања Републике Србије, у 
Прокупљу су организовали тро
дневни научни скуп посвећен 
Гвозденом пуку, најславнијој 
јединици српске војске, која се 
прославила у Балканским и Пр
вом светском рату.

Научном скупу под називом 
„110 година Гвозденог пука у осло
бодилачким ратовима – ср пска 
војска у историји и тра  ди   цији“ 
присуствовали су еми  нантни 
стручњаци исто ри  чари, доктори 
наука из Ре публике Србије и Црне 
Горе, са пре сти жних научних 
инсти туција и универзитета, са 
Филозофског факултета у Нишу и 
Косовској Митровици, из Војног 
архива и Министарства одбране, 
Педа гошког факултета у Сомбору 
и дру гих угледних установа.

Скупу су присуствовали исто
ричари кустоси из Народног му
зеја у Нишу, Крушевцу, Ва љеву, 
Зајечару, из Завичајног му зеја 
Ја  године, из Жупског Але ксан
дро вца, као и Музеја из Бе рана у 
Црној Гори и историчари из Бео
града и Ниша.

Учеснике скупа је најпре поз
дравио в. д. директора Народног 
музеја Топлице Драган Поповић, 
који је захвалио учесницима ску
па што ће своје научне радове 
пре зентовати јавности на тако 
зна чајан датум за историју Топ
ли це и пожелео им успешан рад и 
боравак у Прокупљу.

У уводној речи професор доктор 
Драган Жунић координатор акти
вности огранка САНУ у Нишу је 
нагласио да су Топлица и Србија 
поносни на јунаке Гвозденог пука 
и да зато треба да негују сећање на 
оне који су своје животе уградили 
у слободу Србије.

Поздрављајући присутне виши 
кустос Народног музеја Топлице 
историчар Дарко Жарић је рекао 
да су ратници Гвозденог пука за
служили да им се Прокупље, Топ
лица и Србија одуже и на ова кав 
начин.

– Само оно што је записано 
оста  је заувек у сећању једног на
рода и зато ће зборник радова, 
који ћемо објавити након овог 
скупа, пренети  детеље ратног 
пута Гвозденог пука који на нај
бољи начин описују то време во
јевања и  приказују и оно што до 
сада није било познато из њихове 
ратне историје, нагласио је Жарић.

Он је захвалио свим истори ча
рима, посебно академику Љубо
драгу Димићу који је допринео да 
научни скуп у Прокупљу буде тако  
посећен и успешан.

У даљем току сесије, своје нау
чне радове изложила су 24 уче
сника са 19 реферата у којима су 
обрађивали најразличитије теме 
везане за Гвоздени пук и ратна 
збивања од 1912. до 1918. године.

Тако је рецимо велику пажњу 
изазвало излагање професора 
Са   ше Марковића са новосадског 
универзитета са темом „У потрази 
за идентитетом српског војника у 

Великом рату“ у коме је говорио 
о лику српског војнику пониклом 
из редова сељака који није сво
јевољно отишао у рат, и није во
лео да ратује, али је свим својим 
бићем и животом бранио слободу 
своје земље, свој кућни праг, своју 
породицу и своје њиве.

Горан Киковић из Берана у 
Црној Гори је говорио о учеш ћу 
Васојевићких бригада и Црно
горске војске у Балканским рато
вима од 1912. до 1913. године и 
њиховој улози у Брегалничкој 
би   ци и помоћи коју су пружили 

Српској војсци у борби против 
Бугара.

Научни сарадник у Војном ар
хиву Министарства одбране до
ктор Маријана Мраовић изнеле је 

податке који се чувају у Фундусу 
тог архива као сведочанство о уче
шћу Гвозденог пука у Балка нским 
ратовима и Великом рату.

Доктор Владимир Кривошијев 
музејски саветник Народног му
зеја у Ваљеву говорио је о епиде
мијама у српској војсци током 
ра   това 1912. до 1918. године и 
под   сетио на чувену Ваљевску бол
ницу, док је Мирослав Ве личковић 

из Ниша говорио о спо меницима 
војника Гвозденог пука на Старом 
гробљу у Нишу.

О улози војне дипломатије у 
стварању Балканског савеза 1912. 
говорио је професор Саша Стоја
новић са Филозофског факултета 
у Косовској Митровици.

Излагање са темом истакнути 
офи цири Гвозденог пука у Бал
канским ратовима 1912. до 1913. 
го дине имао је историчар Дарко 
Жарић, а о Владимиру Ристићу 
ко манданту тог пука говорила 
је његова колегиница историчар 

у прокупачком Музеју Маја Ди
мић.

Аудиторијуму историчара и за
интересованима да нешто више 
сазнају о историјату легендарног 
Гвозденог пука обратио се и про
фесор Раде Биочанин из Научног 
комитета Центра за научна истра
живања, који је говорио на тему 
„Србија на раскршћу времена“.

О учешћу Хаубичког пука из 
Ниша у Првом балканском рату 
говориле су историчарке Марина 
Влаисављевић и Бојана Миленко
вић из Народног музеја у Нишу, 
док је Душко Грбовић музејски са
ветник из Јагодине присутне упо
знао са ликом и делом Милована 
Милорадовића из Јагодине ре
зервног официра Гвозденог пука.

Иван Брборић из Завичајног 
музеја Жупе говорио је о учешћу 
Жупљана у Гвозденом пуку, а о 
Гвозденом пуку су говорили и 
Са ња РутићВоротовић и Богдан 
Вучковић из Народног музеја у 
Кру шевцу.

Запажена излагања имали су 
и доктор Владимир Ловић о уло
зи српске авијације у ратовима 
19121918. године, затим Јован 
Младеновић о Тодору П. Станко
вићу конзулу Краљевине Србије 
у Приштини, Јелица М. Илић из 
Народног музеја у Зајечару са за
нимљивим излагањем о сећањима 
књажевачких солунаца на Први 
балкански рат.

Говорили су и Иван Митић и 
Ивана ГруденМилентијевић из 
Народног музеја у Нишу, чија је 
тема научног рада била војничка 
каријера пуковника Мирослава 
Пилетића, а из истог Музеја скупу 
се обратио и Небојша Озимић са 
темом о учесницима Балканских 
ратова, нацистичким заточени
цима нишког логора и Славољуб 
СтанковићТале који је говорио о 
лику пуковника Милутина Радо
јевића.

Током тродневног боравка у 
Про  купљу еминентни историчари 
имали су прилике да се упознају и 
са споменицима културе и зна ме
нитостима нашег града и посебно 
са изложбама и спо меницима из 
Првог светског рата.

Тако је њихову пажњу посебно 
заокупила Спомен соба посвећена 
Гвозденом пуку, која се налази у са
ставу истоименог спомен комплек
са код прокупачке Железниичке 
станице, а посетили су и винарију 
„Топлички виногради“ у Гојинов
цу надомак Прокупља, која од не
давно од аутохтоне сорте грожђа 
„прокупац“ производи, флашира 
и продаје широм Европе и света 
вино са именом „Гвоздени пук“.

M.M.

Tродневни научни скуп посве�ен Гвозденом пуку

Српска војска у историји и традицији
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh
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5. октобра 2022.

У склопу обележавања 110 го
дина од мобилизације „Гвоз деног 
пука“ у Народном музеју Топлице 
у присуству државног секретара 
Министарства за рад, борачка и 
социјална пита ња Републике Ср
бије Зорана Ан ти ћа и академика 
Драгана Си  ме уновића, отворена 
мулти медијална и интерактивна 
изло жба „Ратници Гвозденог пука 
најодликованија ратна јединица у 
Краљевини Србији”, аутора ист о
ричара прокупачког Музеја Дарка 
Жарића.

Обраћајући се присутним пред
ставницима прокупачке локалне 
самоуправе, представницима 
про ку пачке цркве „Свети Про ко
пије“ ученицима и професорима 
про купачке Гимназије, грађанима 
Прокупља, академик Драган Си
ме уновић је рекао да је „Гвоз дени 
пук“ најодликованија и нај елитнија 
јединица Српске војске у историји 
ратовања и да Топличани треба 
тиме увек да се поносе и никад не 
забораве своје претке.

– Елитна јединица је значило то 
да су у свему били први, увек на
падали, никад се нису повлачили и 

свесно су се жртвовали за одбрану 
своје земље Србије, казао је Симеу
новић нагласивши да је током Пр
вог светског рата и касније Топлица 
била и остала јадан од најпатриот
скијих крајева у овом делу Европе.

– Никад их не смемо заборави
ти, јер ако их заборавимо то ће 
значити да су њихове жртве биле 
узалудне, закључио је академик 
Драган Симеуновић.

Присутнима се обратио и др
жавни секретар у Министар

ству за рад, борачка и социјална 
пи тања Републике Србије Зо
ран Антић рекавши да му је ве
лика част и задовољство да при
суствује изложби посвећеној 
ср  пским јунацима и да учествује 
у организацији прославе вели ког 
датума 110 година од моби лиз
ације Другог пешадијског пука 
Књаз Михаило – Гвозденог пука.

– Топлица има чиме да се поноси 
и шта да слави, јер заиста треба 
да се поноси свако ко је потомак 

припадника Другог пешадијског 
пука „Књаз Михаило” и мени је 
част да сам и сам као потомак ср
пског ратника, овде на отварању 
изложбе великим српским ратни
цима у част, казао је Антић.

Говорећи о поставци која је да   
нас приказана јавности њен ау
тор историчар Дарко Жарић је 
ре као да је „Гвоздени пук“ био ле
гендаран по свему и по од  зиву на 
мобилизацију када се пријавило 
64.000 војника, ви ше него их је 
би ло у војној еви денцији, па је 
мо билизација била већа од сто 
по сто, односно да је Гвоздени пук 
на старту имао и свој комплетан  
ре зервни састав.

Такође је рекао да су припад ници 
тог пука буквалнио десет ковани 
јер је у првом сазиву од више од 
2.000 војника након алба нске 
Голготе остало само 500 живих.

Жарић је нагласио да је из ре
дова Гвозденог пука поникло чак 
11 генерала Српске војске, да је 
међу војницима 229 њих понело 
највеће одличје „Карађорђеву 
звезду”, а да су неки и два пута 
њо  ме одликовани, као Ђорђе Ми
лачић.

М.М.

6. октобра  2022.

У склопу обележавања 110 го
дина од мобилизације „Гвоз деног 
пука“, у Народном музеју Топлице 
промовисана је књига „Ратни пут 
Другог пешадијског пука „Књаз 
Михаило“, аутора Дарка Жарића, 
историчара вишег кустоса музеја 
у Прокупљу.

О књизи су говорили аутор и 
рецензент издања професор др 
Саша Марковић са Универзитета 
у Новом Саду.

Како је на почетку речено,  ра
ди се о једном свеобухватном 
исто ријском штиву у коме су до 
танчина истакнути сви најважнији 
догађаји, битке и занимљивости 
везане за припаднике „Гвозденог 
пука“, учеснике у свим највећим 
биткама током Балканских ратова 
и Првог светског рата.

– Ова књига представља дра 
го цено сведочанство о одго вор
ности српског народа у пе ри оду 
најтежих историјских ис ку    шења 
каква са собом доносе ра тне окол
ности, под претњом оку пацијом, 
репресијом и уни штењем иденти
тета целог народа, казао је реце
зент књиге професор др Саша 
Марковић.

Такође је нагласио да је „Гвоз
дени пук” у правом смислу био 
представник српске савремене 
исто рије обележене његовим 
теш  ким и пожртвованим путем 
у борби за слободу држа ве, на
рода, националног и интелек
туалног идентитета и свих циви
ли зацијских вредности српског 
народа које су тада биле угрожене 
„шизофреном агресијом и хеге
монистичким интересима окупа
тора Аустроугарске и Турске им
перије, мегаломанијом тадашње 
Бугарске, као  и осветољубивошћу  
и острашћености албанског на
ционалног покрета“.

Он је истакао да рукопис Дар ка 
Жарића обилује детаљним све
дочанствима која нису избегла 
ни једну околност, утемељена 
на историјским изворима и 
постојећој, скромној  литератури, 
који представља одлучан и дра
гоцен искорак у очувању културе 
сећања српског народа.

– Упориште ове књиге није идео
лошка амбиција већ историјограф
ски наратив који ће кроз ову књигу 
бити трајно присутан, закључио је 
професор Саша Марковић.

У књизи су именом и презиме
ном наведени најхрабрији војни

ци и официри припадници Гвоз
деног пука, као и сви ратници 
одли   ковани највишим војним 
одличјима.

– Припадници Другог Гвозденог 
пука били су најодликованији 
припадници неког српског пу
ка икада. Међу њима је било 
229 носилаца највећег српског 
одли ковања „Карађорђеве звез
де” а од тог броја 41 ратник два 
пу та је одликован тим ор деном. 
Ме даљом за храброст одли ко
ва ни су 982 војника и официра, 

злат ном 556 и сребрном 426. У 
ослободилачким ратовима Срби
је од 1912. – 1918. године из ре
до ва Другог пешадијског пука 
„Књаз Михаило“ – Гвозденог пу 
ка погинула су 2.974 редова и по
дофицира и 84 официра Српске 
војске, драгоцени су подаци који 
се могу прочитати у књизи Ратни 
пут Другог пешадијског пука 
„Књаз Михаило“  Гвозденог пу 
ка, аутора историчара Дарка Жа
рића.

М.М.

Мултимедиjална изложба Ратници Гвозденог пука

У Народном музе¼у Топлице

Најодликованија јединица Српске војске икада

Промовисана књига „Ратни пут Гвозденог пука“
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite ̀ ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

К У Л Т У Р А

11. октобра 2022.

У присуству члана Градског 
Већа задужене за културу Мили це 
Ерић, директора установа културе, 
многобројних посленика у области 
културе, информисања, школства, 
сарадника и пријатеља ове установе 
и грађана данас је у Прокупљу 
свечано обележена 76. годишњица 
од оснивања те угледне, познате и 
признате установе.

На почетку свечаности се при
сутнима обратио в.д. директор 
прокупачког Музеја  Драган По
повић подсетивши на историјат 
те установе.

– Ове године обележавамо 76. 
година рада, рекао је Поповић 
подсетивши да је Народни музеј 
Топлице са седиштем у Прокупљу 
основан 11. октобра 1946. године 
и да је његово прво седиште било 
у згради Савићевац, на брду Хисар, 
све до 1962. г. када се сели у центар 
вароши у зграду некадашње Поште, 
односно у зграду у којој је и данас.

Поповић је поздравио присутне, 
захвалио им се на помоћи и сара
дњи и рекао да је током седамдесет 
и више година кроз ту установу 

прошло сијасет значајних имена 
из области историје археологије, 
историје уметности.

Он је навео само нека од њих као 
једног од оснивача и првог ди ре
ктора Музеја Драгана Попо вића 
исто ричара и бившег зато че ника 
фа шистичког логора Матха узен, 
за тим великана историје и кул туре, 
човека који је оставио неи звбрисив 
траг у историји Про  купља, такође 
директора Му    зе ја историчара 
Драгослава Ма   ринковића, затим 
уметника фо тографије Радмила 
Хаџи Мани ћа, историјографа и 
мајстора уме т ничке фотограгије, 
као и дру ге данас присутне и 
отсутне некадашње и дугогодишње 
дире кторе и раднике прокупачког 
Музеја.

Драган Поповић је захвалио на 
помоћи и сарадњи и угледним ва
јарима Драгану Дробњаку и Че  
до  миру Ристићу, научним са рад
ницима и културним после ни  цима, 
изван Прокупља и Ср бије при з  
на тим и познатим ства раоциома у 
об ласти друш твених наука, који су 
сво јим ра дом и залагањем проноси
ли име прокупачког Музеја и града 
Про купља.

Обраћајући се прису тнима 
Ми  лица Ерић члан прокупачког 
Градског већа је у име Града и 
своје лично име запосленима у 
Народном музеју Топлице чести
тала дан оснивања са жељом да 
буду још успешнији и да свој 
рођендан обележавају још дуго у 
слози раду и разумевању.

Она је у свом обраћању нагла
сила да је током дугог низа година 
прокупачки Музеј низао само 
успехе и додала да су у његовој 
историји неке године златним 
словима уписане као 1996. када је 

отворена Галерија „Божа Илић“ и  
2021. када је отворна  Спомен соба 
Гвозденом пуку.

Ерић је истакла да је је 2019. уз 
финанасијску помоћ Републике 
Србије реновирана зграда Му зеја 
и да је Народни Музеј Топ лице 
као угледна позната и при  з  на 
та установа одликован и „Сре  
  тењ ским орденом Карађор ђеве 
звез де 3. реда“, лично од пред 
седника Републике Србије Але
ксандра Вучића.        

M.М.

14. октобра 2022.

У Народном музеју Топлице у 
Прокупљу Институт за новију 
историју Србије промовисао је 
своју издавачку делатност кроз 
најновија издања књига, студија и 
часописа различитог историјског 
садржаја, како из времена Првог 
и Другог светског рата, тако и 
из послератног раздобља и пос
ледњих деценија 20. века у исто
рији Србије.

Госте и присутне најпре је поз
дравио директтор Историјског 
ар хива у Прокупљу Милан Стоја
новић рекавши да је посета ко
ле га из Института у Београду 
само наставак једне плодоносне 
сарадње започете пре пет година.

Директор Института Миле Бјела
јац је овом приликом подсе тио на 
историјат и делатност те угледне 
научне установе, рекавши да се 
ове године обележава 64 година 
од оснивања Института, који за
узима високо место на светској 
ранг листи научних инсти туција 
тог нивоа. Такође је подсетио да 
у тој научној установи ради 36 

сарадника од којих је 35 доктора 
наука, не колико доктораната а да 
Инсти тут сарађује са знаменитим 
лич ностима, савременицима и 
нау чним посленицима из Србије 
и региона.

Бјелајац је истакао је да се ра
ди пре свега о историчарима али 
и о стручњацима из других науч
них области, филозофије, права, 
политикологије, књиже вности, 
што све чини да ова уста нова 
не гује високи ниво мулти дисци
плинарног приступа науци.

На презентацији у прокупачком 
Народном музеју Топлице, коме су 
присуствовали углавном ученици 
завршног разреда прокупачке Ги
мназије, најновија издања Инсти 
тута представили су сами ау  то
ри међу којима су били На та ша 
Милићевић, Бојан Симић, Да вор 
Стипић и др.

Овом приликом говорили се 
и о научном часопису „Токови 
историје“ који излази од 1967. 
године три пута годишње и који 
заузима високо 31. место на ранг 
листи научних часописа југои
сточне Европе.

Између осталог на презентацији 
Института говорило се и о нау
чним трибинама које се у органи
зацији Института за новију исто
рију Србије одржавају једном 
ме сечно и то у различитим краје
вима Србије.

Пред прокупачким читаоцима 
су се нашла и најновија издања 
и публикације међу којима су 
по себно интересовање изазвала 
публикација „Србија од 1980. до 

1986. – Од Тита до Милошевића“ 
Слободана Селенића али и многе 
друге занимљиве књиге.

Своја најновија издања Инсти
тут за новију историју Срби је 
поклонио је прокупачкој Библи
отеци „Раде Драинац“, Народном 
музеју Топлице и Историјском 
архиву, па се читаоци могу са 
њима упознати у библиотекама 
тих установа

M.М.

Народни музеj Топлице у Прокупљу обележио 76. година рада

Институт за новиjу историjу Србиjе у Прокупљу промовисао наjновиjа издаœа

Свака година златним словом уписана у календар

Издања института на свим светским језицима
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Na dnevnom redu sednice Sku -
p{tine Grada Prokupqa kao pr -
va i najva`nija ta~ka usvojen je
Predlog o izvr{ewu buxeta Gra -
da Prokupqa, po kome je on od 1.1
2021. do 30. 6. 2021. godine izv r -
{en 42,61 odsto. Skup{tina je
kao jednu od najva`nijih ta~aka
usvojila i Predlog Odluke o uki-
dawu ustanove „Sportski centar
Prokupqe“.

Govore}i o tome, grado na~el -
nik Prokupqa Milan Ara n|e -
lovi} je rekao da je Gradsko ve}e
dalo ovakav Predlog na usvajawe
Skup{tini na osnovu ~iwe ni ~ -
nog stawa, po kome se gradski
buxet nepotrebno iscrpquje fi-
nansirawem tog nerentabilnog
preduze}a, da pritom gra|ani
Prokupqa nemaju od toga nikak -
ve koristi, ve} trpe samo {tetu,
jer ne dobijaju adekvatne usluge
koje pla}aju.

Svima je poznato da lokalna
samouprava ima vi{ak radnika i
da bi po nekom republi~kom
proseku na na{em platnom spi -
sku trebalo da bude oko 500 rad-
nika, a da ih mi imamo 700, rekao
je gradona~elnik Milan Aran|e -
lovi} i dodao da }e se tim prob-
lemom lokalna samouprava tek
baviti u svetlu nastupaju}eg pe-
rioda, kada }e zakonski plate
svih radnika u javnom sektoru
mo rati da se pove}aju i usklade
sa republi~kim prosekom, {to
}e dodatno opteretiti gradski
buxet.

Govore}i o problemu nedo s -
tatka novca, gradona~elnik Ara -
n|elovi} je istakao da su neka
preduze}a i ustanove za ~iji se
rad i plate radnika novac izdvaja
iz buxeta potpuno nerentabilna,
neefikasna i ne ispuwavaju svoje
obaveze i zadatke, pa zbog toga
trpe gra|ani.

– Zna se dobro koliko prob-
lema ima u „Sportskom centru“,
da su nam svla~ionice polom qe -
ne i prqave, da je sportska hala u
potpunom haosu, a svake godine se
za tu ustanovu koja zapo{qava 67
radnika iz buxeta izdvaja 400
miliona dinara, rekao je Ara n -
|e lovi} i podvukao da se u ciqu
rentabilnosti i u{tede sreds -
tava koja treba da se ulo`e u
druge krucijalne stvari i obje -
kte za `ivot Prokup~ana odlu -
~eno da se to nerentabilno pre -
duze}e ugasi.

– Ove godine smo morali da
zaustavimo izgradwu seoskih pu -
teva jer nije bilo dovoqno para
u buxetu i za infrastrukturu i za

plate radnika u nekorisnim pre-
duze}ima. I zbog toga mislim da
}e se gra|ani Prokupqa slo`i -
ti, da je mnogo va`nije da omogu -
}imo nesmetani rad na{im
{ko lama, vrti}ima, da nastavi -
mo da gradimo kapitalne objekte
koje }e popraviti standard i
omogu}iti lak{i `ivot u na{em
gradu, od finansirawa jednog
nerentabilnog i neefikasnog
pre duze}a koje predstavqa samo
tro{ak i balast buxetu. Zato je
lokalna samouprava odlu~ila da
se odrekne vi{ka neproduktiv -
nih radnika kako bi ulo`ila do-
datna sredstva u infrastrukturu
i izgradwu novih puteva i drugih
objekata od `ivotnog zna~aja za
stanovnike Prokupqa, naglasio
je gradona~elnik Aran|elovi}.

On je dodao da }e Sportski
centar biti u postupku likvi-
dacije u narednih pet meseci.

U nastavku sednice odborni -
ci su dali saglasnost na Odluku
o izmeni i dopuni jedinstvenog
cenovnika JKP „Hameuma“ i Od-
luku o subvencionisawu tro{ko -
va pove}awa cene usluga vodo -
snabdevawa u gradu Prokupqu.

I ovu odluku je obrazlo`io
gradona~elnik Prokupqa Milan
Aran|elovi}, koji je naglasio da
je cena vode u na{em gradu tako
mala da predstavqa socijalnu
kategoriju, da ona nije pove}a v-
ana vi{e od deset godina i da
Prokup~ani imaju najjeftiniju
vodu u ovom delu Srbije.

- Cena proizvodwe vode je da -
leko ve}a od wene prodajne cene
pa je sasvim na mestu da je JKP
„Hameum“ zatra`io weno po ve }a -
we, kazao je Aran|elovi} i dodao
da }e to pove}awe fakti~ki iz -
nositi 25 odsto od sada{we cene
ali da }e za gra|ane to pove}awe
iznositi 10 odsto dok }e ostatak
subvencionisati lokalna samo -
uprava.

– Do kraja ove godine gra|ani
}e na ra~unu dobiti iznos za ut -
ro{ak vode uve}an za 10 odsto, a

svake slede}e godine taj iznos uz
subvenciju }e se pove}avati za po
pet odsto, tako da }e se pove}awe
od 25 odsto realizovati tek za
tri godine, rekao je grado na~el -
nik Aran|elovi}.

Kako je objasnio v.d. direk-
tora JKP „Hameuma“ Sa{a Sto -
{i} gra|ani Prokupqa pla}aju
40 dinara za 1.000 litara vode a
sa pove}awem i uz subvenciju
Grada pla}a}e 44 dinara, odnosno
samo ~etiri dinara vi{e nego do
sada, dok }e realno pove}awe iz -
nositi 50 dinara.

Sto{i} je ovom prilikom za-
hvalio Skup{tini i rukovodstvu
Grada Prokupqa koji su imali
razumevawe za probleme JKP
„Hameuma“ i pomogli u re{ava -
wu pitawa sa vi{kom radnika,
kao i na pomo}i u subvencioni-
sawu tro{kova tog preduze}a u
iznosu od 48 miliona.

On je istakao da je 15 miliona
dinara tih sredstava ulo`eno u
odr`avawe vodovodne mre`e u
gradu i na seoskom podru~ju, kao
i da je pet miliona dinara plani-
rano za odr`avawe vodotokova
drugog reda koji su sada u nad le` -
nosti tog preduze}a.

Sto{i} je naglasio da je u
pla nu realizacije te subvencije,
pored redovnih tro{kova, zacr-
tano i ulagawe u nabavku novih
ma{ina, u ve}e komunalne radove

i u ure|ewe Gradskog grobqa.
U daqem toku sednice odbor-

nici su dali saglasnost na Pro-
gram poslovawa JP za urbanizam
i ure|ewe Grada Prokupqa, kako
bi taj program bio usagla{en sa
rebalansom buxeta Grada u 2021.
godini.

Odbornici su usvojili i Pro-
gram podr{ke za sprovo|ewe po-
qoprivredne politike i po li-
 tike ruralnog razvoja Prokupqa
u 2021. godini.

Tim povodom rukovodilac
Odeqewa za poqoprivredu u Gra -
dskoj upravi Sr|an Stamenkovi}
je istakao da se taj program sa us-
pehom godinama sprovodi, kao i
da su subvencije Grada namewene
poqoprivredi racionalno ras-
pore|ene. Tako su prema wegovim
re~ima,  za poqoprivredna doma -
}instva izdvojena sredstva od 2,5
miliona dinara, dva miliona
subvencija opredeqeno je za pod-
sticaj u radu mladih poqopriv -
rednika, dok je 500.000 dinara
opredeqeno za teku}e tro{kove
koji prate realizaciju programa.
Stamenkovi} je tako|e istakao
da se strogo kontroli{e kako se
kupuju i odr`avaju subvencio ni -
sane ma{ine i izvestio Skup -
{tinu da je u toku realizacije
programa poklawawa starih se o -
skih ku}a i imawa mladim poqo-
privrednicima.

Odr`ana 14. sednica Skup{tine grada

Usvojen Predlog o izvr{ewu buxeta Grada Prokupqa

Grad Prokupqe dobio je
sredstva od Ministarstva za{ -
tite `ivotne sredine u iznosu
od 8 miliona dinara, koja su
namewena za realizaciju pro-
jekta o~uvawa i za{tite zem -
qi{ta kao prirodnog resursa u
2021. godini.

Sredstva }e biti usmerena za
ure|ewe parka na parceli u

blizini Doma za sme{taj i negu
starih lica i Crkve Sveti \o -
r|e koja se gradi na ovom pros-
toru.

Ukupna vrednost ovog proje -
kta je 17.897.580 dinara, od kojih
u finansirawu Grad Prokupqe
u~estvuje sa 55,3 odsto sredstava,
odnosno, 9.897.580 dinara. We-
govu realizaciju, kao i nadzor

vr{i}e komisija Ministarstva
za{tite `ivotne sredine Repub-
like Srbije.

Ispred Grada Prokupqa pot-
pisivawu ugovora u Palati Sr-
bije, 12. jula, prisustvovala je
~lan Gradskog ve}a za projekte,
Milena Petrovi}.

Grad Prokupqe dobio osam miliona dinara od Ministarstva za{tite `ivotne sredine

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

С П О Р Т

2. октобра  2022.

Спортским даном под називом 
„Јунаци Гвозденог пука“, почео је 
програм обележавања централне 
државне манифестације чији је по
кровитељ Република Србија, а која 
се одржава поводом обележавања 
110 година од мобилизације Другог 
пешадијског пука „Књаз Михаило“, 
чувеног Гвозденог пука.

У спомен парку јунацима Гво
зденог пука, велики број ученика 
прокупачких основних и средњих 
школа узело је учешће у спорт
ским такмичењима и тако дало 
велики допринос на самом почет
ку ове манифестације.

У име Града Прокупља који је 
организатор целе манифестаци
је присутне спортисте и ученике 
прокупачких основних и средњих 
школа поздравио је и пожелео им 
пуно успеха у спортским такмиче
њима Дејан Тонић члан градског 
већа Града Прокупља.

– Данас овде крај споменика 
јунацима Гвозденог пука запо

чињемо свечаности у част ве
ликог јубијела 110 година од 
мобилизације Гвозденог пука. 
Ова свечаност одржава се под 

покровитељством председника 
Републике Србије Александра 
Вучића. Наредних дана наш 
град Прокупље биће центар де
шавања која ће обележити ову 
годишњицу и дати допринос у 
неговању историјског сећања на 
јунаке који су несебично јуриша
ли за ослобођење и одбрану своје 

Србије од 1912. до 1918. године. 
Овде ћемо се такмичити у њихо
ву част и у складу са витештвом 
ових јунака и показаћемо да смо 

на њиховом путу. Драги ђаци, 
јунаци Гвозденог пука су нам 
пример како се несебичо треба 
борити, и жртвовати за циљеве. 
Овде на спортским борилишти
ма и у школи ви сте представ
ници својих предака. Данас смо 
сви победници, јер смо стали 
под барјаком гвоздених јунака и 

идемо њиховим стазама победе, 
рекао је Дејан Тонић.

Код основних школа прво место 
у малом фудбалу припало је ОШ 

„Татко” која је била најбоља и у 
скоку у даљ, док је у надвлачењу 
конопаца победила ОШ „Милић 
РакићМирко”.

У конкуренцији средњих школа 
прво место освојила је Техничка 
школа која је највише показала у 
скоку у даљ, док су се код надвла
чења конопца истакли ученици 
прокупачке Гимназије.

Планинари којих је било више 
од 50 учествовали су на плани
нарском походу на Видојевицу 
„Путевима Гвозденог пука“, док је 
на такмичењу у брдском трчању 
најбољи био Милан Бечејски из 
Планинарског клуба Топлица, а 
учестовали су и тркачи Мосора и 
Железничара из Ниша.

Пехаре најбољима на спорт
ским борилиштима уручили су 
чланови Организационог одбора 
за обележавље 110. година од мо
билизације Гвозденог пука, Небој
ша Раденковић и Дарко Жарић. 
Град Прокупље је свим школама 
у знак захвалности за учешће у 
спортском надметању поклонио 

фудбалске лопте, а компанија Пи
онирХисар својим производима 
засладила је овај спортски дан.

М.К.

Спортисти у част Гвозденог пука


