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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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6. децембра 2022.

Поводом обележавања Дана 
војних ветерана у Београду је 
одржана Свечана академија на 
којој је уручено високо признање 
председнику Организационог 
одбора за успешну организацију 
Манифестације обележавање 110 
година од мобилизације Гвозденог 
пука у Прокупљу.

На свечаности у Дому гар
де на Топчидеру којој су при су   
ствовали начелник Гене рал шта
ба Војске Србије генерал Ми лан 
Мојсиловић, саветник пред сед
ника Републике Милорад Ве љо
вић, државни секретар Ми ни
старства одбране Миле Јелић, 
при суствовале су и делегације 
Ми нистарства одбране и Војске 
Ср бије, као и начелници округа и 
пред седници општина Србије.

Државни секретар Мини стар
ства одбране Миле Јелић уручио 
је Плакету Министарства одбране 
Мирославу Антовићу, заменику 
градоначелника Про ку пља и пред
седнику Орга  ни зационог одбора 
за орга низацију и успешну сара
дњу и допринос у раду те манифе
стације.

Организациони одбор Мани
фестације који је формирала 
Скуп штина града Прокупља, ра
дио је предано више месеци, а у 
његовом саставу су били поред 
представника Министарства за 
рад, борачка и социјална пи та
ња, одбране, унутрашњих по
слова, просвете, културе, ло

калне и државне самоуправе, 
чла нови прокупачког Градског 
в е  ћа ,  предс т авници српске 

Пра вославне цркве, општина 
Куршумлије, Блаца и Житорађе, 
као и представници установа кул
туре и просвете.

Високо признање које је за 
орга низацију тог догађаја добио 
Антовић, говори да се ради о 
ма  нифестацији на државном 
ни    воу каква одавно није забе

ле  жена у Топличком крају, што 
је препознато и награђено на 
највишем републичком нивоу. 

Централној церемонији 7. октобра 
ове године у Прокупљу у име 
председника Србије Александра 
Вучића, који је био и покровитељ 
манифестације, присуствовао је 
председник Народне Скупштине 
Србије др Владимир Орлић.

Између осталог на свечаности 
у Београду поводом Дана војних 
ветерана начелник Управе за 
тра  дицију, стандард и ветеране 
Министарства одбране пуковник 
Драган Милковић је говорио о 
Гвозденом пуку и подсетио на тај 
важан период у историји Србије 
коју су пре 110 година исписали 
хероји и победници.

Манифестација каква је била 
обележавање 110 година од мо
билизације „Гвозденог пука“ по
казујемо да је наша обавеза и наша 
част, да искажемо поштовање и 
вечну захвалност јунацима који 
су дали животе за слободу и 
отаџбину, рекао је Антовић, уједно 
и захвалио на указаном поверењу 
да буде на месту председника 
Организационог одбора, као и 
свим члановима одбора који су 
дали немерељив допринос у раду 
и организацији манифестације.

M.М.

5. децембра 2022.

У Прокупљу је потписан ме
морандум о сарадњи између 
Фондације Ана и Владе Дивац и 
Града Прокупља у оквиру пројекта 
Омладински фондови.

Уговор о међусобној сара дњи 
потписао је заменик градо на
челника Прокупља, Мирослав 
Антовић, који је истакао да је 
ово наставак досадашње успешне 
сарадње са Фондацијом Дивац.

– Уговор који смо потписали 
реа лизује се у сарадњи са Нема
чком развојном агенцијом ГИЗ, 
а његов циљ је да пружимо под
ршку младима у спровођење 
њи хових идеја и иницијатива. 
У оквиру пројекта Омладински 
фондови, млади могу да конку
ришу за реализацију својих про
јеката, у чему ће им помагати 
Одбор младих, комисија којој ће 
намењена средства бити став
љена на располагање и која ће 

одлучивати који ће пројекти би
ти финансијски подржани, ка
зао је заменик градоначелника 
Прокупља, Мирослав Антовић.

Представница Фондације Ди
вац, пројектни менаџер Јелена Ра
кић је истакла да је конкурс отво
рен до 25. јануара 2023. године, 
до када млади од 18 до 35 године 
могу да конкуришу за реализацију 
идеја које ће им побољшати жи
вот у Прокупљу. То може бити 
уређење спортских терена или 

било која друга иници јатива важ
на за живот младих.

Град Прокупље је једна од пет 
локалних самоуправа коју ће Фон
дација подржати са 7.000 евра у 
овој години. Како истиче Ракић, 
циљ је да се младима пружи под
р шка да учине нешто добро за се
бе, да унапреде услове за живот 
младих у Прокупљу. 

Љ.М.

Плакета за неговаœе се�аœа на хероjе Гвозденог пука

Град Прокупље добио значајно признање

Потписан меморандум о сарадœи са Фондациjом Дивац 

Подршка иницијатива младих 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

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

3. новембра 2022.

Једини савремени дисконт у 
нашој земљи Лидл, дочекао је 
своје прве потрошаче у Прокупљу, 
у улици Вука Стефановића Ка ра
џића 1А, у близини Пољо при
вредне школе.

Врпцу су пресекли градо на
челник Прокупља Милан Аран
ђеловић, начелник Топличког 
окру га Златан Миљковић и пред
ставници Компаније „Лидл Ср бија“.

– Изузетно сам срећан што 
сам имао част да у нашем граду 
отворим још један у Србији обје
кат „Лидл“ Компаније, 65. по 
реду. У име свих грађана желим 
да изразим захвалност немачкој 
компанији која је Прокупље 
пре      по знала као право место за 
ин  вестирање и омогућила гра
ђанима целог Топличког округа 
да купују квалитетне производе 
по повољним ценама, казао је 
градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић.

Како истиче, отварање „Лидла“ 
је од великог значаја за наш град, 
јер грађани неће више морати да 
одлазе у Ниш, Крушевац и друге 
градове да купују производе ове 
по квалитету препознатљиве тр
го винске компаније.

– Могу слободно да кажем да 
је ово први али не и последњи 
савремени мултинационални 
трговински ланац у Прокупљу и да 
ће у наредном периоду још много 
страних компанија инвестирати 
у наш град, каже Аранђеловић и 
додаје да је управо та чињеница 
показатељ да је Град Прокупље на 
добром путу и да улаже напор да 
обезбеди виши животни стандард 
својим грађанима.

Јасмина Шрндић из корпо
ративних комуникација „Ли дл 
Србија“ је казала да ће ново
отво    рени супермаркет испунити 
очекивања грађана Прокупља, 
који ће добити много повољније 

услове за куповину, али и друге 
бенефите.

–„Лидл” је први савремени 
дисконт у Србији који грађанима 
нуди најбољи однос цена и ква
литета, широк асортиман од 
око 1800 производа. Оно што је 
специфично за „Лидл” је једно
ставна и брза куповина, широки 
рафови, брзе касе, без гужви и 
чекања, каже Шрндић и додаје да 
је ово 65 дисконт у Србији.

– Посебно нас радује што смо 
наш тим проширили за још 35 
колега у Прокупљу, који ће као и 
сви запослени у нашој компанији 
имати конкурентне радне услове, 
петодневну радну недељу, плаћен 

сваки радни минут и приватно 
здравствено осигурање, каже 
пре  д ставница „Лидла“ и позива 
грађане да наредних дана купују 
по изузетно повољнијим ценама 
поводом отварања у Прокупљу.

Да је ово велики дан за Топли
ча не, потврдио је и начелник То
пличког округа Златан Миљко вић.

– Данас је велики дан не само 
за грађане Прокупља, већ за чи
тав топлички крај. Грађани ће 
моћи да купују по повољним ус
ло вима квалитетне производе, а 
поред тога доласком „Лидла“, у 
Прокупљу је 35 људи добило за
послење, каже Миљковић и до
даје да је стопа незапослености у 
Топличком округу у опадању и да 
ће се такав тренд наставити дол а
ском нових инвеститора.

Поводом отварања Лидл је 
обезбедио посебне беби пакете 
„Лидлова чаробна кутија“ који 
су подршка за све маме које се 
у болници „Др Алекса Савић“ 
породе у недељи након отварања 
Лидла у Прокупљу, тачније, од 3. 
до 10. новембра.

Радно време продавнице у 
Прокупљу је свакога дана од 8 до 
22 часа.

                                            Љ.М.

Долазак велике трговинске компаниjе у топлички краj

Отворен „Лидл“ 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

ZZZZaaaa    uuuurrrreeee||||eeeewwwweeee    ppppaaaarrrrkkkkaaaa    kkkkoooodddd    DDDDoooommmmaaaa    ssssttttaaaarrrriiiihhhh

11. новембра 2022.

 У Прокупљу је обележен Дан 
примирја у Првом светском рату, 
11. новембар. Овај важан датум 
који се у Србији прославља као 
државни празник, у Прокупљу 
је обележен полагањем венаца 
на споменик јунацима Гвозденог 
пука.

У част погинулих и вечно пам
ћење, на споменик Топли чанима 
страдалим у ратовима од 1912. до 
1918. године, венце су положиле 
делегације Града Прокупља, Во
јске Србије, Полицијске управе 
Прокупља, Топличког управног 
округа и многих борачких удру
жења и организација.

Заменик градоначелника Про
ку пља, Мирослав Антовић, се 
овом приликом обратио при
сутнима и истакао да је данашњи 
дан велики датум за читаво чо
вечанство.

– Дан примирја у Првом свет
ском рату захтева посебну одго
ворност и поштовање свих нас 
потомака ратника, који су се 
храбро борили за слободу поро

бљене Европе пре више од једног 
века. Када говоримо о Првом 
светском рату и надљудској пот
реби нашег народа за одбраном 
своје земље, морамо да кажемо 

да је Велики рат оставио дубок 
и неизбрисив траг. Земља је 
била разорена, а млади животи 
заувек изгубљени. Из Топлице, 

тих страшних година ратног 
па кла, у вечну славу су се ви
нули, својом храброшћу и фа
на тичном жељом за одбрану 
земље и да никад не одступе 
са  првих б ор б ених линија , 

јунаци Другог  пеша дијског 
пука „Књаз Михаило“. Овај пук 
кога су чинили и Топличани, 
од својих непријатеља је добио 
назив Гвоздени пук, подсетио 

је Антовић на славну историју 
српског народа.

Како истиче, на овом месту 
је под покровитељством пред

седника Србије Александра Ву
чића, предвођена највишђим 
др жавним предс тавницима, 
одр   жана Свечана државна цере
монија обележавања 110 година 
од мобилизације Гвозденог пука.

– Жртва је херојски поднета 
како би наш народ и његова вој
ска која је увек била саставни 
део српског бића, сачували своје 
на  ционално својство, сопствени 

опстанак и достојанство. Јуна
штво српског народа и војске у 
Првом светском рату су исто
ријске чињенице о слави и огро
мном доприносу Србије светској 
историји, победа која нас чини 
поносним народом. Народом који 
је током целог свог постојања 
својим животима градио пра
веднији бољи свет, заснован на 
високим моралним и етичким 
вредностима. Ово је дан поноса, 
јер је једна од најсветлијих страна 
историје исписана у данима Ве
ликог рата. Окупљајући се пред 
овим спомеником, ми негујемо 
сећање на знане и незнане јунаке. 
На темељима њихове жртве и 
њихових слободарских идеала, 
ми данас градимо будућност која 
треба да буде чврста и светла 
као жртва свих јунака који су 
дали животе за Србију, рекао је 
Антовић.

У програму обележавања Дана 
примирја у Првом светском рату, 
приказан је културно уметнички 
програм који су припремили 
чланови Књижевне омладине 
Прокупља, Анђелија Јеремић 

и Александар Вукићевић, као 
и хор „Корнелије Станковић“ 
под руководством Миљане Па
вловић и уз пратњу Љубомира 
Вукићевића.  

Љ.М.

7. децембра  2022.

 Град Прокупље је и ове године 
обезбедио новогодишње пакетиће 
за све прокупачке малишане по
лазнике Предшколске установе 
„Невен“ као и за сву децу из про  
купачких социјално угроже них 

поридица, саопштили су из ло
калне самоуправе у Прокупљу.

Како је истакнуто биће поде
љено 2.500 пакетиће за чију на
бавку је из буџета Града издвојено 
1.666.667 динара.

Од укупно 2.500 пакетића 1.180 
је намењено деци Предшколске 

установе ,,Невен”, а 1.320 ће ићи на 
адресу Црвеног крста у Прокупљу 
који ће се постарати да они буду 
уручени деци из социјално угро
жених породица, кажу у локалној 
самоуправи у Прокупљу.

Новогодишњи пакетићи ће 
бити обезбеђени путем јавне на

бавке, а сви заинтересовани по
нуђачи могу да доставе понуде до 
14. децембра на адресу портала 
јавних набавки, рекли су Управи 
града Прокупља.

М.М.

Обележен Дан примир¼а у Првом светском рату

Бесплатни новогодишœи пакети�и за 2.500 прокупачке деце   

Почаст топличким јунацима

У сусрет новогодишњим празницима
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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

29. новембра 2022.

– У селима широм Србије 530 
кућа добило је нове власнике 
што значи да је велики, прави 
повратак у села Србије почео, 
рекао је министар за бригу о селу 
Милан Кркобабић 25. новембра 
у Палати Србија на потписивању 
уговора за куповину сеоских 
кућа са окућницом на територији 
Србије.

Том приликом Кркобабић је 
на гласио да се ради о рекор
дном броју кућа и да је тим 
пот  писивањем заокружен ово
го   дишњи циклус доделе бес по
вратних средстава за куповину 
сеоске куће са окућницом, за који 
је првобитно било опредељено 
500 милиона динара, а затим, због 
изузетно великог интересовања, 
ребалансом буџета Републике 
Србије додато још 580 милиона.

Ради се о тројним угово ри ма 
Министарства са градо на чел
ницима и председницима оп
штина, на чијим се терито ри ја
ма налазе куће и добитницима 
бесповратних средстава за купо
вину сеоске куће са окућницом.

– Сада је потписан уговор за 
куповину четири куће на селу, 
што са претходних три чини уку
пно седам кућа само ове године, 
односно више од седам милиона 

динара, колико је Влада Србије 
инвестирала у развој села на 
нашем подручју, рекао је Дејан 
Тонић члан прокупачког Градског 
већа задужен за пољопривреду.

Он је навео да се ради о младим 
људима који су добили шансу да 
на селу започну нови живот у 
сопственим домаћинствима што 
им даје могућност и да прошире 
породицу.

Тонић је навео да се до краја ове 
2022. године очекује решавање 
захтева за добијање још једне 
куће са окућницом у околини 

Прокупља што би значило да 
ће сви поднети захтеви за ову 
годину бити испуњени и додао да 
је та куповина кућа у прокупачком 
крају омогућила и повећање броја 
становника на сеоском подручју.

– Локална самоуправа учини ће 
све да ти људи имају оно што им 
треба, од здравствене заштите, 
образовања, вртића до културних 
садржаја и да је програм пости
гао свој циљ, а то је опстанак 

села у Србији, изјавио је Дејан  
Тонић.

Он је истакао да локална са
мо управа и он лично стоје на 
располагању свима онима који 
планирају да у наредној 2023. 
години конкуришу за добијање 
кућа на селу, како би им помогли 
да прикупе све потребне папире 
који су им неопходни да остваре 
то право.

Такође је подвукао да куће 
које се купују морају да буду ле
гализоване, озакоњене и да имају 
употребне дозволе.

Сеоске куће са окућницама 
за које су протеклог викенда 
пот  писани уговори налазе се 
у прокупачким селима Житни 
Поток, Бреговина, Бајчинце и 
Мала Плана.

Тако је у Житном Потоку кућу 
добио млади брачни пар Јасна 
Ибрић и Раде Филипивић, а у 
Бреговини Данијела Ристић и 
Елвис Јовановић. Куће се добиле 
и самохрана мајка Романа Ва

сић у Малој Плани и млада по
љопривредница Александра Ђо
кић у Бајчинцу.

Нови станари, до сада на пу
штених кућа на подручју про
купачких села, изразили су за
довољство и захвалност лока лној 
самоуправи и Министарству за 
бригу о селу на помоћи која им 
је омогућила да започну бољи и 
извеснији живот који ће им поред 
тога што ће од сада бити у својим 
кућама омогућити и да се баве 
пољопривредном производњом 
на окућницама које су добили и 

које нису занемарљиве величине.
Како је приликом потписивања 

уговора наглашено у Палати 
Србије млади људи добили су куће 
у 300 села у свим деловима Србије 
и на тај начин нови дом на селу 
добило још 870 људи са 500 деце, 
340 брачних и ванбрачних парова, 
80 младих пољопривредника и 110 
самохраних родитеља.

– Просек година добитника кућа 
је испод 30 година, што значи да су 

се српска села знатно подмладила, 
чуло се на потписивању уговора.

– До сада је средствима из овог 
програма купљена 1.631 сео ска 
кућа са окућницом које се на ла
зе у 119 јединица локалних са 
моуправа у свим деловима Ср
бије, што значи да око 5.000 са 
око 2.000 деце остаје на селу или 
одлази из града да живи на селу, 
што представља имозантну снагу, 
речено је у Министарству за бригу 
о селу.

М.М

Потписана ¼ош четири уговора за куповину сеоских ку�а

Створени услови за повратак на село
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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

новембра 2022.

Град Прокупље издвојио је ви ше 
од 14 милиона динара за асфал
тирања сеоских улица и путева 
у оквиру којег је 12 прокупачких 
села по први пут добило асфалт.

Како је изјавио члан Градског 
већа за инфраструктуру, Мила
дин Радоичић, обезбеђена сред
ства из буџета и повољне вре
менске прилике омогућили су 
про дужетак грађевинске сезоне, 
па се тако ужурбано радило на 
асфал тирању свих планираних 
улица.

Радови на асфалтирању сеоских 
улица протекли су без потешкоћа 

јер су нам и временске прилике 
то омогућиле. Мештани који су 
до својих кућа по први пут са да 
добили асфалт изразили су ве
ли ко задовољство и захвалност 
локалној самоуправи, која је има
ла разумевања и омогућила им да 
боље и квалитетније живе, казао 
је Радоичић. 

Од почетка велике акције асфа
лти рања у селима, нове, уре ђе не 
улице добили су житељи Шума
ревца, Беришана, Доње Трнаве, 
Бумбурека, Велике Плане, Горње 
и Доње Бреснице, Бериља, Новог 
села и других насеља на подручју 
Прокупља. 

Градоначелник Прокупља Ми
лан Аранђеловић, са сарадницима, 
обишао је радове на асфалтирању 
улица и путева и изразио задо
вољство због успешне реализације 
овог пројекта. 

– Повољне временске прилике 
омогућиле су да се продужи гра 
ђе винска сезона, тако да је ас
фал тирањем прве у низу сео
ских улица, она практично и 
на      стављена.

Локална самоуправа је издво
јила средства за уређење путне 
инфраструктуре на сеоском под
ручју, па су лепи новембарски 
дани искоришћени за планиране 
радове за које је из градског буџета 

издвојено више од 14 милиона 
динара, казао је Аранђеловић и 
додао да ће и у наредној години 
при оритет бити побољшање 
ква литета услова за живот свих 
грађана на целом подручју Про
купља.

Мештани асфалтираних се ла 
изразили су захвалност руко
во дству Граду Прокупљу на ис
пу њеним обећањима. Асфалт 
до својих кућа дочекали су са 
ра дошћу, јер, како кажу, добри 
путеви решавају многе проблеме.

Љ.М.

Град Прокупšе спровео велику акциjу асфалтираœа на сеоском подручjу

Асфалт по први пут стигао у дванаест села

Други тект иде без слика. Све слике су за први текст.

15. децембра  2022.

Корисници и запослени у Дне
вном боравку „Сунце“ у Проку
пљу, добили су ново, асфалтирано 
двориште, захваљујући руко
вод ству Града Прокупља које је 
имало разумевања за потребе ове 

установе и издвојило средства за 
ту намену.

Ова установа социјалне зашти
те, једина у Топличком округу 
оваквог типа, континуирано спро
води активности у циљу побољ
шања квалитета за боравак корис
ника. Поред бројних садржаја 

које корисницима помажу да 
сачувају и унапреде своје мента
лне способности, улаже се велики 
напор да услови боравка у овој 
уста нови буду што лепши и ква
литетнији.

За све постигнуте резултате, за 
успешну сарадњу са сродним уста

новама, Дневни боравак „Сунце“ 
је једина установа која је недавно 
добила захвалницу Друштва за 
церебралну и дечију парализу у 
Ивањици, која им је уручена по
водом обележавања Недеље соли
дарности.

Љ.М.

Град Прокупšе испунио обе�аœе  

Асфалт стигао у двориште Дневног боравка „Сунце“
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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

16. децембра 2022.

У оквиру Пројекта „Миграције 
у функцији одрживог развоја“ ко    
ји реализује Министарство ту ри з 
ма и омладине уз подршку Ме ђуна  
родне организације за ми гра ције 
у свечаној сали Град ске упра ве у 
Прокупљу одржан је радни са ста 
нак коме су при су ствовали сви реле 
вентни учес ни ци у спровође њу и 
реализацији ло  калне политике за 
младе.

Састанку су поред организато
ра и представника Канцеларије 

за омладину и спорт и локалне 
са   мо управе у Прокупљу, при су 
ство вали и представници Са    вета 
за младе, Савета за запо шља    ва
ње, Савета за миграције, за тим 
здра вствених установа и Цен тра 
за социјални рад, као и пред ста
вни ђачких парламената, ром с ких 
удружења, омладинских орга ни
зација и други.

– У шест градова и општина 
широм Србије одржавамо овакве 
састанке са циљем да орјентишемо 
учеснике и све заинтересоване 
стране у заједници око идеалних 

корака у изради планова стра
тешке бриге о младима и локалних 
планова за младе, казао је Душко 
Крстић предавач на поменутом 
пројекту.

Он је нагласио да су приорите
ти Републике Србије у омладин
ској политици израда стратегије 
за младе и закона о младима, рад 
на успостављању омладинских це
нтара и укључивање омла дин ских 
удружења у све акти вности које се 
односе на младе.

Такође је додао да ће исход свих 
тих радних састанака бити један 
приручник који ће користити је
диницама локалне самоуправе у 
процесу израде Локалних планова 
за младе.

– Са друге стране орјентисаћемо 
се и на то, како тема миграције 
мо же да допринесе локалном еко
номском развоју, а оно што је чини 
ми се најважније, је да људима 
об јаснимо да Закон о планском 
си стему, који је у ме ђувремену ус
војен, није ни ка кава препрека ло
калном стра  те шком планирању, 
рекао је Кр  стић наглашавајући да 
је нај ва жније да систем буде отво
рен и партиципативан и да што 
више љу ди осети власништво над 
тим процесом и документом, што 

би требало да осигура његову из
ве снију реализацију.

– Градске управе доносе кратко
рочне Планове развоја али колико 
год они били краткорочни, све се 
много брже мења од тих планова, 
рекао је Дејан Костадиновић из 
Канцеларије за омладину, спорт и 
физичку културу Града Прокупља.

Он је подсетио да је 2019. године 
донет први Акциони план за мла 
де и у оквиру њега још тада, акти
вни План за миграције.

– Ово је прилика да сада у са
радњи са Министарством туризма 
и омладине Републике Србије 
спојимо све наше досадашње ак
ти  вности на том плану и да про 
бамо да дамо одговор на миг ра  
ције младих из Прокупља, казао 
је Костадиновић.

Таође је додао да су са освртом 
на недавни попис становништва, 
у топличком крају најизраженије 
миграције младих из села у град и 
у иностранство.

Покушаћемо да сагледамо тај 
проблем у целини и да нашим 
истраживањима помогнемо и до
п ринесемо у стварању и кре и  рању 
што бољег плана развоја ло калне 
самоуправе, рекао је Дејан Ко
стадиновић.

М.М.

Радни састанак Миграциjе у функциjи одрживог развоjа 

План стратешке бриге о младима

8. децембра  2022.

На основу одобрења За во да 
за заштиту споменика култу ре 
из Ниша, уз благослов архие пи
ско па нишког Арсенија, одлу
ком прокупачког Црквеног од
бо   ра, почела је рестаурација и 
кон зервација иконостаса црк ве 
Светог Прокопија у Проку пљу, 
једног од најстаријих право сла

вних храмова на Балкану, који да
тира са краја деветог века. Како је 
рекао старешина прокупачке цр
кве протојереј Никола Илић ради 
се о иконостасу израђеном да
вне 1847. године који има ве лику 
духовну, архетипску, исто ријску и 
уметничку вредност.

– Добили смо га у наслеђе од ра
нијих поколења и имамо обавезу 
да га сачувамо од пропадања, а да 

се сада није кренуло са заштитом 
он би веома брзо сасвим пропао 
и тиме би била заувек изгубљена 
непроцењива вредност коју он 
представља, рекао је Никола Илић.

Са конзервацијом се већ кре
нуло па је први, горњи ред икона 
скунут и однет на рестаурацију.

Како је нагласио протејереј Ни 
кола Илић цео подухват који је 
вредан 15.000 евра трајаће две го

дине, а до сада је обезбеђена по ло
вина тих средстава.

– Сви они који желе да дају при
лог и учествују у рестаурацији на
шег иконостаса то могу да учине у 
наредном периоду, рекао је Илић 
и додао да ће након конзервације 
иконостас у прокупачкој цркви 
заблистати у свој својој лепоти по 
којој је и до сада био познат, на по
нос Цркве и града Прокупља.

М.М.

Почела конзервациjа и рестаурациjа иконостаса цркве Светог Прокопиjа

Нови сјај икона у прокупачкој цркви
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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

2. децембра 2022.

У Прокупљу је представом 
„Бра чни превртљивци“ отворен 
пр ви фестивал „Испад фест“, у 
ок виру кога су одигране још три 
представе до четвртог децембра. 
Тим поводом наше познате глу
мце, актере ове представе, Олгу 
Ода новић, Соњу Кнежевић и 
Ми лоша Ђорђевића, угостио је 
гра доначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић.

– Драго ми је да смо домаћини 
оваквој једној глумачкој екипи и 
фестивалу који ће у нашем гра   
ду трајати четири дана. Пре све
га желим да кажем да смо у прет
ходним годинама мак си     мално 
ус редсредили на по бољ  шање жи
вотног стан да р    да, обезбеђивању 
но вих рад   них места, побољшању 
инфра стру ктуре, али мислим да смо 
у свим тим тежњама, да грађанима 
учи нимо живот мало бољим, мало 
по пустили, пре свега у области 
културе, рекао је градоначелник 
Про купља Милан Аранђеловић.

Он је истакао да локална само
управа планира да у наредном пе
риоду, значајно обогати кул турна 
дешавања у нашем граду.

– Поред овог фестивала, чи ју 
ћемо традицију надам се обе  з   бе
дити и следеће године у исто вре ме 
одржати, надам се игра њу још неких 
важних пре д ста ва. Имамо договор 

и пред логе да једном месечно у 
на шем граду гостује представа 
са про фесионалним глумцима. 
Ова кви садржаји су нешто што је 
потребно нашем граду, а најбољи 
показатељ тога јесте то што су све 
карте продате, без икаквог по
себног оглашавања. Такође желим 
да кажем да је Прокупље пре не
колико дана добило и летњу по
зорницу, која ће бити идеално 
место за играње на отвореном. 
Ту сад имамо једну фантастичну 
по зорницу и довољан број места 
за седење где ћемо убудуће орга
низовати већину догађаја кул тур
ног лета, али и других про грама 
по водом важних датума у нашем 
граду, нагласио је градо начелник 
Аранђеловић.

Говорећи о разлозима одржа
вања овог фестивала баш у Про
купљу директор и његов идејни 
творац Стефан Урош Тешић је 
рекао да су поново у нашем граду, 
јер су играјући представу „Умри 
мушки“, наишли на леп дочек и 
организацију.

– Имали смо жељу да дођемо у 
Прокупље и да Прокупље добије 
фестивал комедије, тако да смо ове 
године изабрали четири представе. 
Свакако је публика од лично од
реаговала, у четири дана карте су 
продате. Добили смо и локалну 
подршку, тако да се надамо да ће 
овај фестивал и убудуће остати 
овде, можда ће следеће године, или 
неке тамо, постати такмичарски, 
рекао је Тешић.

Као један од разлога за одржа
вање фестивала у Прокупљу, он 
је навео и то што је њихов колега 
Предраг Котур одавде кренуо ка 
Београду и неким својим новим 
улогама.

– Наш колега воли да дође у 
Прокупље, ја сам ту да то подр
жим. Видели смо да је и публика 
одлична, тако да има потенцијала 
за будућу сарадњу, реакције су 
добре. То што је су све карте про
дате за четири дана је одлично. 
Можемо да будемо задовољни да 
смо изабрали Прокупље, а не неки 
други град, нагласио је директор 
фестивала „Испад фест“.

Пре самог почетка представе 
„Брачни превртљивци“, градо
начелник Прокупља Милан Аран
ђеловић је отворио фестивал из
разивши задовољство што ће 
Прокупље угостити познате срп
ске глумце. Обећао је да ће овак
вих представа бити и у наредним 
годинама, јер како је истакао, 
прокупачка публика заслужује да 
у свом граду има прилику да гледа 
и представе професионалних 
позоришта.

На репертоару овог фестивал 
били су и „Источни анђео“, „The 
party” и „Тачка кључања“. Као 
пра тећи део фестивала, одиграна 
је и дечија представа „Послала 
те мама“, за школски узраст, за 
основне школе у Прокупљу. Л.С.

У Прокупšу одржан фестивал „Испад фест“

Фестивал комедије на задовољство публике
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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

16. децембра 2022.

Представа „Сумњиво лице“, коју 
су у Дому културе, премијерно 
из вели глумци прокупачког Ама
терског позоришта „Храни слав 
Дра гутиновић“ на велико оду

ше вљење публике, испраћена је 
број ним аплаузима и овацијама. 
Пред става је рађена према тексту 
чувеног Бранислава Нушића, а у 
режији Милана Илића Трше, који 
је овдашњој публици познатији 

по сценографијама, које ради за 
прокупачко позориште. Актери 
ове представе били су Небојша 
Миленковић – Јумба као Јеротије, 
лик Виће писара играо је Предраг 
Славковић,  Марицу је тумачила 
глумица Луција Лакићевић, док је 

лик Анђе играла Марија Окичић. 
Поред њих, прокупачкој публици, 
која обожава играње овдашњих 
глумаца, представио се и Ивица 
Илић (Жика), Милан Младеновић 
(Апотекар Ђока), Никола Јере

мић (Алекса Жуњић), Срђан Ба
кти јаревић (Милисав), Немања 
Здравковић (Јоса Пандур), Војкан 
Окичић (Газда Миладин), Горан 
Ристић (Газда Спаса), Немања То
нић (Писар Таса) и Љубиша Дам
њановић (Арса Пандур).

– Ово је позната комедија нашег 
чувеног комедиографа која говори 
о нама, нашем менталитету, а 
тематски је актуелна и дан да нас. 
Главна тема комада је корумпи
ра на и неспособна власт која 

тра   жи сумњиво лице, а споредна 
је сукоб родитеља и деце. Моји 
ли кови говоре и на дијалекту и 
књижевним језиком. Представу 
смо радили скоро два месеца и 
ми слим да се рад исплатио и видео 
синоћ на сцени. Задовољан сам 

премијерним извођењем, а следеће 
недеље нас очекује и реприза, којој 
се већ сада радујемо, истакао је 
редитељ прокупачког „Сумњивог 
лица“ Милан Илић, који се у овој 
улози нашао по шести пут, а ко ји 
је и за ову представу урадио сце
нографију.

Он није крио задовољство због 
одушевљења публике, али је от
крио да је на пробама умео да буде 
и строг, али и да похвали своје са
раднике, глумце. Они млађи, који 
су били део ове екипе, кажу да су 
задовољни, јер су радили са својим 
старијим и искуснијим колегама, 
од којих су много нау чили.

Оно што је неуобичајено и сва
како интересантно јесте и то да 
је редитељ ове представе, ина че 
сликар, једном посетиоцу покло
нио своју слику.

Поред бројних љубитеља глу
ме, премијери представе су при
суствовали и представници Града 
Прокупља. Л.С.

Одржана представа „Сумœиво лице“ Аматерског позоришта „Хранислав Драгутинови�“

Премијером задовољни и глумци и публика

13. децембра  2022.

Филм клуб Прокупље реали
зује пројекат „Различит, а исти” 
уз подршку Европске уније, На
ци оналне коалиције за децентра
лизацију, Фондације Јелена Шан
тић и Групе 484. Овај пројекат 
обу  хвата велики број филмских 
ра дионица, које се реализује у са
радњи са школама у Прокупљу, 
Џи го љу, Житном Потоку и Бери

љу. На њима учествују млади из 
ових средина, на којима уче пр ве 
филмске кораке и разбијају пре
дра суде o међуљудским од но
сима припадника српске и ромске 
националности.

– Млади у овим крајевима, за
хва љујући подршци ЕУ, могу да 
науче како се снима филм. Веома 
је важно што поред Прокупља, 
ове године имамо и радионице 
у руралним подручјима, рекао 

је председник Филм клуба Про
купље и координатор пројекта 
Жикица Јовановић, истичући да 
се показало да деца и млади из 
ових крајева вапе за оваквим и 
сличним активностима и са ра
дошћу исчекују сваку нову ра ди
оницу.

Он је објаснио да они већ два 
месеца уче о режији, сценарију, ка
мери, монтажи, музици и другим 
филмским правцима.

– После ових активности, учес
ници радионица ће радити на 
при преми и снимању свог првог 
филма. Биће снимљена четири 
фил  ма, која ће наредне године 
би ти приказана на завршним 
про  јекцијама у Џигољу, Бериљу, 
Житном Потоку и Прокупљу, 
нагласио је координатор пројекта 
„Различит, а исти“ и председник 
Филм клуба Прокупље Жикица 
Јовановић.                                  

Л.С.

У организациjи Филм клуба Прокупšе проjекат за младе

„Различит, а исти“ и у руралним срединама
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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

12. децембра 2022.

У препуној сали прокупачког 
Дома културе, у организацији Гус

ларског друштва „Топлички Гвоз
дени пук“, одржано је вече гуслара, 
чувара српске историје, културе и 
традиције.

Гусларско вече одржано је по
водом 110 година од почетка 
Бал   канских ратова, у част свих 
ср п ских јунака, а како истиче 
ор га   низатор ове манифестације, 
пред седник Гусларског друштва 
„Топлички Гвоздени пук“, Владан 
Радуловић, окупљање гуслара је 
прилика да покажемо захвалност 
и поштовање према нашим пре
цима који су нам извојевали сло
боду.

 – Веома смо задовољни како 
је протекло гусларско вече у 
Прокупљу, а највећа част је што 
нас је том приликом својим го
стовањем удостојио академик Ма
тија Бећковић.

Публика је Бећковића дочекала 
огромним аплаузом на ногама, а 
он је тада изјавио да се осећа ма 
лим и недостојним пред вели ким 
топличким јунацима, пред То

пличанима који негују и чувају 
од заборава своју историју и тра
дицију.

На гусларској вечери наступили 
су познати гуслари, Петар Шишо
вић, Батрић Јокановић, Славко 
Алексић, Никола Мојслиловић, 
Јак ша Јакшић, Милан Додеровић, 
Миљан Токовић и Бошко Вујачић. 
Наступили су и гајдаши из Војво
дине, Хор „Свети Прокопије“ и 
чланови КУД „Абрашевић“.

Гусларско друштво „Топлички 
Гвоздени пук“ се овом при ли
ком захваљује свим учесни ци       
ма ове манифестације, ака де     ми 
ку Матији Бећковићу, до     на  то
рима, представницима Гра     да Про 
купља, Дејану Лазићу и Ни  ко 
ли Копривици, као и број ној про
купачкој публици.                                         

Љ.М.

24. новембра 2022.

Сплетом староградских игара, 
ветерани Културно уметничког 
друштва „Абрашевић“, отворили 
су концерт у Дому културе, на 
коме су учествовали и бројни во
кални солисти.

Они су пред прокупачким љу
битељима песме и игре, извели 
само неке од најпознатијих народ
них песама и игара. На концерту 
„Ветерани граду“, најстарији чла 
нови овог играчког друштва, пуб
лици су поклонили сплет ига ра 
из Лесковца, Бранковине и „Ко
совске краљице“.

У певачком делу овог концерта 
наступили су Милисав Павловић 
Пећанац, Славиша Столић, Драган 
Цекић, Славица Милановић и 
Нада Радовановић. Они су се 
представили песмама „Што се 
бо  ре мисли моје“, „Не силази са  
чардака“, „Београдски мали пи

јац“, „Сејдефу мајка буђаше“, „Ја 
про шетах шефтели сокаком“, 
„Ми ла мајко шаљи ме на воду“, 
„На те мислим“, „Суза закључана“, 
„Хвалила се лепе Маре мајка“ и 
„Ноћ је тиха“. Програм је био са
ста вљен од музике која се гене
рацијама и певала и играла.

– Управо неговање наше наро
дне традиције, фолклора, обичаја, 
народне ношње и песме, био је 
задатак и вечерашњих учесника. 
Под окриљем „Абрашевића“ они 
своје слободно време поклањају 
управо овом задатку, рекли су у 
Дому културе, под чијим окриљем 
годинама уназад раде и стварају 
чланови овог друштва.

Оркестар, који је пратио изво
ђаче чинили су Јован Илић бубње
ви, Драгутин Ђорђевић Челебон 
гитара, Небојша Даниловић Бенкс 
клавир, Александар Луковић хар
мо ника и Бобан Костић, хар мо
ника.

У Дому културе наводе да су 
сви они заједно заслужни што се 
у нашем граду чува и негује лепа 
му  зи чка традиција.

– За све њих је заједничко то што 
деценије својих живота покла
њ ају управо томе, песми и игри. 

Нада мо се да ће њиховим стопама 
ићи и генерације млађих чланова 
Културно уметничког друштва 
„Абра шевић“, јер заиста имају на 
кога да се угледају, истакли су у 
овој установи културе.

Л.С.

15. децембра 2022.

Народна библиотека „Раде Дра
и нац“, организовала је изложбу на 
којој је представила преко 1500 
нових књига.

– На Сајму књига набављено 
је око 800 књига, а откупом Ми
ни стар ства културе око 750. За
ступљене су књиге свих жанро ва 

и за све узрасте, а до краја го ди
не биће завршена и нова на бав
ка, која је већ у току, рекао је ди
ректор Народне би бли отеке „Раде 
Драинац“ Дра ган Огњановић и 
додао да је из ложба организована 
на Дан библиотекара Србије.

Већница за културу Града Про 
купља Милица Ерић, која је по се
тила изложбу, додала је да локална 

самоуправа, из године у годину, 
настоји да задовољи потражњу 
и жеље свих чланова прокупачке 
библиотеке, како би могли да узму 
на читање све што желе.

– Захваљујем се Министарству 
културе које нашој библиотеци 
годинама уназад даје максималну 
подршку кроз разне пројекте. 
Набавка књига је од великог зна

чаја за све наше суграђане, а по
себно за оне најмлађе, који у 
шко ли уче да је књига човеков 
нај бољи пријатељ, нагласила је 
већ ница Ерић.

Прокупачка библиотека је по з  
вала своје чланове да дођу и по
зајме књиге, које су можда до сад 
желели, а нису имали прилику да 
их имају и прочитају.               Л.С.

Поводом 110 година од почетка Балканских ратова

Гуслари одушевили прокупачку публику

Концерт Културно уметничког друштва „Абрашеви�“

Изложба кœига у Народноj библиотеци „Раде Драинац“

Ветерани за Прокупчане

Преко хиљаду нових књига за чланове
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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

21. новембра 2022.

У Прокупљу је одржана четврта, 
традиционална манифестација 
под називом „Дани прокупца“ у 
граду Светог Прокопија у оквиру 
које је одржан округли сто на коме 
се разговарало о туристичким по
тенцијалима Топлице кроз при зму 
„прокупца“ и Сајам вина, алко
холних пића и етно хране у центру 
града.

Манифестација је отворена у 
Народном музеју „Топлице“ деба

том са темом „Развоја туризма 
у Топлици и на Јастрепцу кроз 
призму прокупца који нас спа
ја“ у којој су учествовали, Мар
ко Јакшић представник Удру
же  ња произв ођача вина с а 
оз  на ком географског порекла 
„То п лица“ и менаџер у Топличким 
виноградима, Дарко Жарић, 
исто  ричар музејски саветник у 
прокупачком музеју, Симон Си
мо  новић директор Туристичке 
организације Прокупља, као и 
представник организатора Удру
жења „Ми волимо Јастребац“ Але
ксандар Милановић.

Говорећи о покретању прои
зводње аутохтоне сорте „про
купац“, која је готово била забо
рављена и искорењена на нашем 
подручју, Марко Јакшић је навео 
да се у Топличким виноградима 
од 2009. године ради на томе да се 
та сорта грожђа поново врати на 
место које јој припада.

Он је казао да у Топличким ви
ноградима данас на око 100 хек
тара гаје „прокупац“ од ко га се 
производе квалитетна ви на ко
ја данас имају прођу на проби

рљивом европском и светском 
тр жишту.

– Јако смо задовољни прои
з водњом и извозом наших ви
на са назнаком „прокупца“, која 
се из возе широм света и у азиј
ске земље Јапан и Кину и мо гу 
да кажем да су људи тамо пре
за  довољни квалитетом наших 
ви  на, па су због тога недавно и 
по сетили наш крај да виде где се 
она производе, казао је Јакшић 
и нагласио да је „прокупац“ и 
средство и велики потенцијал 
који  може у  пр ок у пачки и 
топлички крај да привуче како 

привреднике тако и туристе из 
целог света.

Дарко Жарић је говорио о кул
турном историјском туризму ко
ји има велики потенцијал на под
ручју Топлице и подвукао да је 
водећи бренд топлице нешто по 
чему нас цео свет зна Гвоздени 
пук, наглашавајући да би тај бренд 
могао да обележи историјску и 
културно туристичку понуду це
лог топличког краја.

Директор Туристичке орга ни
зације Прокупља Симон Симо

новић захвалио је организаторима 
Манифестације „Дани прокупца“ 
који су у једној сорти грожђа 
пре познали велики туристички 
потенцијал Топличког краја, који 
би могао да привуче туристе и 
покрене многе развојне процесе у 
нашем крају.

–Туризам је занимљива при
вредна грана у коју могу да буду 
укљу чени сви послови којима се 
бавимо, јер је буквално све ту
ризам и свака наша делатност 
везана за овај крај преставља 
по средну промоцију Топличког 
краја, рекао је Симоновић.

Он је истакао да се мора обра
тити пажња на брендове који про
мовишу Топлицу и ту као во дећи 
навео Гвоздени пук, али и винарије 
којима обилује наш крај и у којима 
се производе високо квалитетна 
вина која се продају широм света.

У суботу 19. новембра винарије 
произвиђачи пића од грожђа 
„про   купац” као и произвођачи 
здра  ве хране и етно ресторани у 
центру града промовисали су сво
ју понуду и производе у оквиру 
Мини сајам вина.

У башти кафеа ,,Меморис“ ко
ји је био и покровитељ мани
фестације, представиле су се 
ви   нарије „Ботуњац“, „До ја“, „Топ
лички виногради“, „Аранђе ловић“, 
„Страхинић“, „Станковић“, „Ма
рја новић“, „Костић“, „Мале тић“, 
се оско газдинство „Зелени рај“, 
про извођач здраве хране „Боки 
фуд“ и други представници тури
стичких брендова нашег краја.

Директор Туристичке органи
зације Прокупља Симон Симо
новић овом приликом уручио је 
„Благодарнице“ организаторима, 
представнику Удружења гра ђана 
„Ми волимо Јастребац” Але  к
сандру Милановићу и про мотеру 
те организације Ђорђу Ми тро
вићу.

На указаном поверењу захвалио 
је Ђорђе Миртовић, промотер 
Удружења „Ми волимо Јастребац” 
и данашње манифестације, члан 
Удружења оболелих од де чије 
парализе из Прокупља, ст у
дент фитофармације на Од
се    ку за пољопривредно прех
ра мбене студије у Прокупљу, 
члан Академије особа са инва
ли доитетом и мотивацијски го
ворник.

Манифестација „Дани прокупца 
у граду Светог Прокопија“ одр
жана је уз подршку  Града Про
купља.

М.М.

„Дани прокупца“ у граду Светог Прокопиjа 

„Прокупац“ прославио Топлички крај
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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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2. децембра  2022.

У Народном музеју Топлице у 
Прокупљу одржана је завршна 
презентација пројекта о Палео
нтолошкогм локалитету „Пре
бреза“, коју су припремили уче ни
ци и наставници основних шко ла 
у Топличком округу.

Под покровитељством Цен
тра за промоцију науке, а у орга 
низацији Народног музеја Топ
лица, овај пројекат већ другу 
го дину за редом окупља младе 
истра живаче из Прокупља, Бла
ца, Куршумлије и Житорађе. 
Пре зентацији су присуствовали 
и представници Природњачког 
музеја у Београду, Драгана Ђурић 
и Бранко Радуловић, са којима 
Музеј има веома успешну сарадњу.

– Програми на палеонтолошком 
локалитету „Пребреза“ реали
зу јемо увек у две фазе. У првој 
фа зи са ученицима обилазимо 
ло калитет „Пребреза“, где вр ши
мо истраживања покретном ла
бо раторијом, а након месец дана 
истраживачког рада самих екипа 
из основних школа, путем видео 
презентација, перформанса и кви
зова, деца показују шта су научила и 
представљају своје радове, из јавила 
је виши кустос археолог Народног 
музеја Топлице, Сања Црнобрња 
Красић и истакла да се програм 
реализује уз велику подршку 
Природњачког музеја у Београду.

Учесници пројекта, млади ис
тра живачи, представили су много 

разноврсних тема о лока литету 
„Пребреза“. Они су публику упо
знали са условима живота у Глу
вом потоку, остацима фосила, 
животињском свету, а на крају 
пре зентације, учешћем у квизу 
зна ња, показали да су успешно са
владали све теме и стекли многа 
знања о овом локалитету.

Руководилац пројекта, арехео
лог и сарадник Народног музеја 
Топлице, Јулка Кузмановић Цвет  
ковић је овом приликом ис та
кла да је ове године у реали за ци
ји пројекта учињен још је дан ко рак 
напред.   Учесници су по ка зали 
велику одговорност и же љу да што 
боље одговоре на задате теме.

– Занимљиво је колико деца могу 
да пруже, колико су маштовити и 
озбиљно прихватају задатке. Ми 
смо као организатори веома за
довољни онимо шта су деца да
нас показала у презентацијама. 
У наставку програма планирамо 
да обиђемо све школе, где ћемо 
спро вести презентацију за што 
ве ћи број ученика, јер је важно да 
сви познају овај наш локалитет. 
Задатак Музеја је да покаже оно 
чиме се сви поносимо, наше кул
турно и историјско наслеђе, на
гласила је археолог Кузмановић 
Цветковић.

Учесници пројекта, ученици, 
наставници, сарадници, поводом 
његове успешне реализације, 
добили су захвалнице од Народног 
музеја Топлице у Прокупљу.

Љ.М.

8. новембра 2022.

Народни музеј Топлице је уз 
подр шку Министарства културе 
Републике Србије, започео реко
гносцирање терена на територији 
Топличког округа, захваљујући 
коме ће бити сачувана културна 
баштина Топлице.

– Рекогносцирање терена јед
на је од основних музејских де
ла тности, јер представља ди
ре  ктан рад на терену, када се 
при    купљају, како подаци тако и 
предмети, који се односе на од
ре  ђену територију. Са оваквим 
ис траживањем крећемо прво на 
те риторији општине Житрађа, 
а касније ћемо се фокусирати и 
на остале општине Топличког 
округа. Изузетно је важно да на 
овом делу територије археолошки 
утврдимо позиције локалитета. 
Самим тим што се бавимо научно 

културним радом, сачуваћемо 
кул турну баштину Топлице, ре
кла је археолог виши кустос Сања 
Црнобрња Красић и додала да 
је надлежно министарство под
ржало радове са 200 хиљада ди 
нара и да ће прва фаза бити зав
ршена до краја године.

Она је објаснила да је усвојен 
нови закон о буџетској делатности, 
који прописује одређене обавезе 
сваког територијално надлежног 
музеја, да на својој територији 
изврши одређена истраживања и 
покуша да оснује музејске збирке, 
односно да се сама мрежа чувања 
културне баштине побољша у 
Србији.

– Ми смо добили подршку и 
налог Министартва културе да 
кренемо у прву фазу реализације 
тих циљева. У тој фази ћемо на 
територији општине Житорађа 
обићи 30 села и покушати да 

при  купимо што више података, 
предмета и материјала, који ће 
би ти основна база за оснивање 
музејске збирке у Житорађи. 
Важно је напоменути да је Наро дни 
музеј Топлице надлежан за целу 
Топлицу, а не само за Про купље, 
тако да ћемо у наре дним годинама 
радити исти тај пројекат и у оп
штинама Кур шу млија и Блаце, 
истакла је Црно брњаКрасић.

Како је навела, после прве фазе, 
у којој ће прикупљати податке 
и истраживати терен, урадиће 
и евалуацију свих података и 
при  ступити изради пројекта за 
оснивање музејске збирке.

– У последњих двадесетак го
дина ми смо се бавили истра
жи вањем општина, Житорађе, 
Куршумлије и Прокупља. Сада 
идемо на детаљно истраживање 
терена, а то значи да ћемо обићи 
сва села, историјска места, нека 

места која су нам непозната, где 
је на пример било неко утврђење, 
где постоје споменици које нисмо 
обишли. Разговараћемо и са ме
штанима сваког села, по себно 
са председницима месних заје
дница и људима који су се бавили 
писањем, везано за одређено село 
и крај, нагласио је историчар и 
музејски саветник у Народном 
музеју Топлице Дарко Жарић.

Тим Народног музеја Топлице, 
чине сви кустоси ове установе, 
који ће у својим областима радити 
на поменутим истраживањима. 
То су историчар и музејски са
ветник Дарко Жарић, виши ку с
тоси, историчар уметности Дра
ган Поповић и археолог Сања 
Црнобрња Красић, историчар 
ку стос Маја Димић и археолог, 
ку стос приправник Магдалена 
Се лаковић.

Л.С.

У организациjи Народног музеjа Топлице

Рекогносцираœе терена на териториjи Топличког округа

Ученици презентовали пројекат о „Пребрези“

У циљу очувања културне баштине Топлице
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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

О Б Р А З О В А Њ Е

28. новембра 2022.

Топличка академија струковних 
студија, Одсек за пољопривредно 
прехрамбене студије у Прокупљу, 
био је организатор стручног ску
па, под називом „Стање и пер
спектива у образовању мла дих у 
области пољопривреде и прераде 
хране“.

На њему је учествовало 25 пре
д ставника средњих школа из Ср
бије, које имају пољопривредне и 
прехрамбене образовне про филе.

Поздравну реч гостима, учес
ницима овог скупа упутио је в.д. 
председника Топличке академије 
струковних студија, др Звонко 
Златановић и истакао да се сви 
заједно налазе на истом задатку, 
који треба под хитно решавати, 
а то је све мање студената, али и 
ђака у средњим пољопривредним 
школама.

И руководилац Одсека за по
љопривредно прехрамбене сту
дије у Прокупљу, др Љубиша 
Јовановић се обратио својим ко
легама и изразио наду да ће овај 
скуп бити добар почетак, којим 
ће покушати да промене постојеће 
стање у сфери интересовања уче
ника и студената за области по
љопривреде и обраде хране.

– Надам се да ћемо данас сви 
заједно пробати да у овој области 
променимо макар нешто. Сваки 
помак би био од значаја, зато 
треба да разменимо искуства 
и идеје и видимо где је то што 
нас кочи и успорава. Зашто је 
ин те  ресовање наших ђака, пр
венствено у средњим школама 
опа ло за пољопривреду и прераду 
хране, а потом и студената, који 
се сваке године у све мањем броју 
уписују на ове смерове. Шта је 
паметно да урадимо како бисмо 
децу вратили у наше клупе и ђа
чке и студентске. Ово је велики 
и врло крупан проблем, који мо
рамо заједно решавати. Траба 
нам подршка државе. Ми овде 
у Прокупљу, подршку локалне 
самоуправе имамо и имамо ква
литетан наставни кадар у шко   ли. 
Надам се да ћемо данас донети 
неке смернице, којима ћемо се 
руководити у решавању овог врло 
комплексног и великог проблема, 
рекао је Јовановић и истакао да 
се овај проблем треба решавати 
и пре самог уписивања деце у 
средње школе.

Данашњем стручном скупу, у 
овој високошколској образовној 
установи, у име Града Прокупља, 
обратио се и градски већник за
дужен за просвету Небојша Ра
денковић, који је као разлоге 
за овакву ситуацију у средњим 

школама и на студијама, најпре 
навео мањи број деце у основним 
школама.

Он је истакао да је локална са
мо управа увек била подршка 
обра   зовном систему на подручју 
на шег града, али и младим по љо
привредним произвођачима.

– Издвојили смо 12,5 милиона 
динара управо за помоћ младим 
пољопривредним произвођачима. 
Наредне године ћемо ту помоћ 
значајно увећати. Потребно је 
пронаћи оствариве идеје и ре
алне планове како би они дали 
резултате. Овај проблем траје 
го динама и он почиње већ у ос
новној школи. Потребно је ра
дити на томе да децу, већ у ос
новним школама приволимо, 
за  интересујемо за образовне про
филе из пољопривредне струке, 
која ће се касније уписати на те 
исте студије. О усаглашавању 
сме   рова се води рачуна, што је 
сва као добро. Оно што ми, као 
ло  кална самоуправа можемо да 
обе ћамо, јесу још веће субвенције 
у овој области, нагласио је градски 
већник Раденковић.

Учесница овог скупа, дире
кторка Пољопривредно шумарске 
школе „Јосиф Панчић“ у Сур
дулици Јасминка Ристић, овом 
приликом је рекла да подржава 
ини цијативу Топличке академије, 
да се оваквим заједничким раз
говорима, покуша доћи до ре
шења, која ће децу вратити овим 
школама.

– И у средњим стручним шко
лама из ове области дошло је до 

смањеног интересовања за упис 
ученика у образовне профиле 
из области пољопривреде. Оче
кујем већу иницијативу и за
лагање државе, у смислу да се 
ради боља промоција ових обра
зовних профила, јер ми смо зе
мља која може да ишколује ова
кве кадрове, који ће да се баве 
зе мљом и обрадом земље, али и 
производњом хране, онко како 
то и светски стандарди захтевају, 
ре кла је директорка школе у Сур
дулици Јасминка Ристић.

Она је додала да оваква врста 
скупа јесте подршка бољем упи
су и у средње стручне школе у 
области пољопривреде и на стру
ковне студије.

– Потребна је још већа сарадња 
средњих школа, виших школа и 
факултета што се тиче промоције 
ових образовних профила. Не 
кажем да она није добра, али 
може бити још боља. Иницијатива 
државе је од превасходног значаја 
да се што пре уради нешто како би 
престало опадање интересовања 
наше деце за школовање у овој 
области. Верујем да држава може 
да помогне много у промоцији 
пољопривреде и образовних 
профила из ове области, нагласила 
је Ристић.

У име организатора овог стру
чног скупа, професор Драган 
Оровић је рекао да овај проблем 
немамо само ми у Србији, већ да 
он постоји и у другим земљама у 
нашем окружењу.

– Данас смо сви заједно хтели да 
видимо где је проблем и како да га 

решити. Овај проблем постоји и у 
Северној Македонији, Бугарској, 
Румунији, Босни и Херцеговини. 
Ово је можда последњи тренутак 
у коме ми треба да урадимо не
што што би на неки неки начин 
помогло да се студенти определе 
за ове школе. Предност треба да 
дамо квалитеном образовању и 
вештинама, које они треба да на
уче. Као пољопривредним про
извођачима, најбитније за њих 
биће питање квалитета и стврање 
екслузивних производа. То је 
нешто што је свакако најбитније 
у овој области. Не можемо да се 
у производњи руководимо кван
титетом, морамо да мислимо на 
квалитет, зато што је наше је ди
но опредељење и излазак из овог 
вишегодишњег проблема оп
станак малих пољопривредних 
пеоизвођача, који ће само ква
литеним радом доћи до пре стиж
них производа, којима ће моћи да 
се представе на тржишту. Само 
тако ће, заправо моћи да изађу 
на тржиште, објаснио је проф. 
Оровић.

Он је подвукао да овај проблем 
делимично може решити и дуално 
образовање које постоји у нашим 
школама.

– Ми морамо видети шта је то 
што наша деца треба да уче и шта 
тржишту треба, а проблеме тре
ба да решавамо заједно, нај пре 
у средњим школама, а потом и 
ви сокообразовним уста новама, 
за кључио је професор ове висо
кошколске установе у Про купљу.

Л.С.

Одржан стручни скуп у Топличкоj академиjи струковних студиjа у Прокупšу

Перспектива младих у области пољопривреде
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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

О Б Р А З О В А Њ Е

16. новембра 2022.

Дан Музичке школе „Корнелије 
Станковић“, био је повод да се 
сви пријатељи и поштоваоци 
рада ученика и професора ове 
школе, окупе у прокупачком До
му културе на њиховом све ча

ном концерту. И овај пут тра
жило се место више, па мно гим 
љубитељима музике и пошто
ваоцима рада ове школе, није би
ло тешко да концерт одслушају 
стојећи. За све њих наступило је 
16 младих извођача, садашњих 
и бивших ученика, који већ сада 

имају велики број награда у земљи 
и иностранству.

– Овај концерт је нешто што 
сви волимо највише, јер је повод 
рођендан наше школе. Поклон, 
који она сваке године добија, а 
онда и дарује љубитељима музике, 
јесу управо наши талентовани 
ђаци, којих је из године у годину, 
хвала богу све више. На овом 
концерту су се представили нај
бо љи, подсетивши нас још јед
ном на то да музика не познаје 
никакве границе и да се рад увек 
аде кватно награди. Као доказ то
ме јесу управо награде наших 
и садашњих и бивших ученика, 
ко јима се поносимо, рекли су 
у Музичкој школи „Корнелије 
Станковић“.

На концерту поводом Дана 
шко ле наступили су Хор музичке 
школе, Петар Павловић, Мина 
Ђокић, Младен Томић, Денис 
Сушица, Калина Павловић, Лука 
Ђорђевић, Немања Костић, Уна 
Биочанин, Страхиња Трајковић, 

Ксенија Стојиљковић, Никола 
Томић, Никола Кричак, Јована 
Илић, Мина Красић, Теодора 
Спасојевић и Никола Павловић.

Л.С.

1. новембра 2022.

Ученик другог разреда Музичке 
школе „Коренелије Станковић“, 
Лука Ђорђевић, освојио је златну 
медаљу у својој категорији, на 
Интернационалним данима хар
монике, у Прагу. Овај ученик, 
наставу у прокупачкој музичкој 
школи, похађа у класи наставника 
Душана Марковића.

– Ово је друга светска награда за 
нашу школу од почетка школ ске 
године. Пре само двадесетак дана 
у Италији, једну од прес тижних 

награда, освојио је још један наш 
хармоникаш Никола Кричак, који 
музичко образовање, такође похађа 
у класи поменутог професора. 
Задовољни смо ре зултатима наших 
ученика и по но симо се њиховим 
успесима. Надамо се да ће их тек 
бити, јер се за нашу школу на 
наступима и такмичењима зна, 
захваљујући њиховом вредном 
и марљивом раду, који им је увек 
доносио бројне награде, истакли 
су у Му зичкој школи „Корнелије 
Стан ковић“.

Л.С.

24. новембра 2022.

Ученици Музичке школе „Кор
нелије Станковић“ су на 30. репу
бличком такмичењу солфеђа и 
теорије музике, које је одржано 
у Београду, освојили пет првих и 
једну другу награду. Како су на
вели у овој школи, чији ученици 
настављају да нижу успехе, так
мичење је одржано у веома јакој 
конкуренцији са учесницима из 
целе Србије.

Првонаграђени су Уна Био
чанин (100 поена), Дара Дикић 
(99 поена), Павле Радосављевић 

(100 поена), Јована Чоловић 
(94 поена), Анка Прелић (92) и 
дру гонаграђена са 89 поена на 
овом такмичењу је Лана Слав
ковић.  Њихови ментори с у 
Ми љана Павловић, Сузана Су
димац, Лидија Митровић и Сања 
Стојковић Антовић, истакли су у 
овој прокупачкој школи.

Они су нагласили да се по но
се својим ученицима и да у нај 
скорије време, са нових так ми
чења, од својих ученика очекују 
још награда.

Л.С.

Музичка школа „Корнелиjе Станкови�“ обележила своj дан

На Интернационалним данима хармонике у Прагу

На републичком такмичеœу солфе�а и теори¼е музике у Београду

Концерт поводом рођендана

Прва награда за прокупачког хармоникаша

Шест награда за талентоване Прокупчане
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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

О Б Р А З О В А Њ Е

10. новембра 2022.

На овогодишњем Регионалном 
так мичењу под називом „По
словни изазов југоисточне Ср
би  ј е“, одржаном овог месеца у 
Лес ковцу, екипа прокупачке Гим
на зије постигла је велики успех ос
војивши прво и треће место.

– Победничку екипу чинила су 
четири ученика 2/5 разреда Наталија 
Илић, Уна Томић, Ксе нија Ђорђевић 
и Богдан Милић, који су се над ме
та ли у пословним вештинама са 
сто тинак средњо школаца из школа 
са југа Србије од Алексинца, преко 
Сврљига до Врања, рекао је ментор 
и вођа прокупачког тима професор 
прокупачке Гимназије Бранислав 
Росић.

Како је објаснио њихов задатак 
је био да осмисле производ или 
услугу којим би повећали инте

ресовање младих за читање књи
га, а изазов је био велики јер су 
екипе биле састављене од деце 
из различитих школа, тако да су 
ра  дили са потпуно непознатим 
особама и заједнички бранили 
пред жиријем своју пословну идеју.

– Ксенија је освојила прво, а На 
талија треће место и тако се на  ша 
ТНТ група у пуном сјају вра  тила на 
сцену ученичког пре дузетништва, 
пласирајући се на државно пр
венство које ће се одр жати у Бео
граду, 1. и 2. фе бруара следеће го
дине, казао је про фесор Росић.

Како је објаснио, у оквиру ван
на ставних активности та група у 
којој петнаесторо ученика Гим
назије има редовне састанке на 
којима ученици износе своје 
иде ј е и предлоге, на који начин 
и како би могли да покрену неку 
по словну активност, која би им у 

крајњем случају могла да донесе и 
материјалну корист.

Ако ТНТ група прокупачке 
Ги мназије буде овако успешна 
и на првенству у Београду, онда 
је очекује учешће на првенству 
Пословни изазов западног Бал

кана који ће се наредне го ди не 
одржати у Црној Гори, а уче ство
ваће екипе из Србије, Хр ватске, 
Босне и Херцеговине и земље 
домаћина Црне Горе.       

M.M.

13. децембра 2022.

Прокупачка Техничка школа 
„15. мај“ и Пољопривредна шко
ла „Радош Јовановић Сеља” у са
ра дњи са Друштвом Рома „Про
ку пље“, учествују у  Пројекту 
„Ак ти вни 5“ који финанасира 
Ми    нистарство омладине и спорта 
Ре  публике Србије.

Пројекат спроводи Клуб за ос
на   живање младих 018 у сарадњи 
са 10 средњих школа, међу којима 
су уз ове две прокупачке и седам 
нишких школа, Прва нишка гим
назија „Стеван Сремац”, Гимназија 
„Бора Станковић”, Угоститељско
туристичка школа, Уметничка 
шко  ла, Медицинска школа „Др 
Ми  одраг Лазић”, Правнопо сло
вна школа и Трговинска школа.

– Поменути пројекат покушава 
да реши разне проблеме младих и 
средњошколаца у њиховим сре
динама, а циљ свих активности је 
да млади људи буду покретачи и 
предложе и спроведу акције које 
ће имати највећи утицај на младе 
у Нишу и Прокупљу, односно да 
активности за младе буду кре и
ране и спроведене од стране мла
дих и њихових потреба, казали су 
организатори.

Техничка школа „15. мај” из Про 
купља је свој проблем поку ша ла да 
реши кроз акцију под на зивом „Гол 
за хуманост”, тако су ученици те 
школе као један од својих великих 
проблема навели недостатак аде
кватне опреме за физичко ва
спитање која омета организовање 
хуманитарних тур нира у тој школи.

Захваљујући томе што су ак ци 
ју подржали парламентарци тех
ничке, као и директорка школе 
остварен је циљ и ученици сада 
имају добре услове током наставе 
физичког васпитања, а поред тога 

и услови за организацију разних 
турнира. Акцију је прокупачка 
Тех  ничка школа представила и 
на конференцији у Нишу, а за
хва љујући постигнитим резул та
тима прокупачки ђаци добили су 
понуду за даљу сарадњу. M.M.

30. новембра 2022.

Поводом обележавања 1. деце
мбра, Светског дана борбе против 
AIDSa, у Техничкој школи „15.
мај“ у Прокупљу, одржана је мул
ти ме дијална радионица за уче
нике првог и другог разреда.

На овом скупу говорила је школ
ски психолог Гордана Панто вић, 
која је истакла важност упо знавања 

ученика са овом темом. Светски 
дан борбе против сиде усмерен 
је на подизање све сти о потреби 
правовременог тести рања на вирус 
ХИВа, као и на смањивање стигме 
коју овај ви рус носи.

Предавање „Заштити се зна
њем“ које је истим поводом одр
жала Слађана Трајковић, било 
је прилика да ученици добију 
одговоре на многа питања о овој 

опакој болести. Сазнања о томе 
шта је узрок настанка AIDSa, ка
ко се вирус ХИВ преноси, као и о 
стадијумима болести, била су од 
изузетног значаја за ученике.

Светски дан борбе против си де 
обележава се 1. децембра, од 1988. 
године. Болест која се поја вила 1981. 
године у САД и однела преко 25 
милиона живота и даље је присутна 
широм света. Црвена трака као 

симбол борбе против болести 
и солидарности са оболелима, 
установљена је 1991. године.

У Србији, према званичним 
подацима, данас са вирусом ХИВа 
живи 1.766 особа. Највећи број 
заражених је старосне доби од 25 
до 49 година, а већина заражених 
сазна да је инфицирано тек када 
доспе у фазу болести.   

Љ.M.

Прокупачки гимнази¼алци постигли велики успех 

Прокупачки средœошколци учесници Про¼екта Активних 5

Активности у Техничко¼ школи 

Прво и треће место на Пословном изазову

Решавање разних проблема средњошколаца

Предавање поводом Светског дана борбе против AIDS-a
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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

15. новембра 2022.

У оквиру сарадње у области спорта побратимљених градова Кочевја 
из Словеније и Прокупља делегација Ногометног клуба Кочевје 
боравила је у Прокупљу и посетила Фудбалски клуб Топличанин. 
Том приликом делегација из Кочевја коју су чинили тренери млађих 
узраста Данило Бижал, Иван Видмар, Зоран Перкович, Алеш Стекић, 
економ Миха Видервол и спортски директор Боштјан Мајцен пренели 
су искуства рада фудбалског клуба у њиховом систему као и начин 
руковођења клубом.

– Пре више година јавила се жеља за сарадњом побратимљених оп
штина и на спортском подручју. Овог викенда на позив Града Прокупља 
делагација нашег клуба боравила је у Прокупљу. Циљ посете била је 
размена искуства како на терену тако и у вођењу клуба. Наши трене
ри одржали су тренинге са децом која тренирају у ОФК Топличанин и 
морам признати да има пуно деце која хоће да уче, раде и напредују. 

Разговарали смо и о даљим плановима како би нашу сарадњу проши
рили на виши ниво. Планирамо да идуће године наша деца током лета 
дођу у Прокупље на припреме, с обзиром да је у Прокупљу приметан 
велики напредак на свим друштвеним пољима, као и да има све услове 
за одржавање припрема, истакао је Боштјан Мајцен спортски директор 
НК Кочевје.

На тренингу који су заједно водили тренери оба клуба учествовало 
је око 150 деце подељено у 7 група а радило се на помоћном и главном 
терену ФК Топличанин.

– Захвалио бих се на посети гостима из Словеније и на наставку једне 
успешне спортске сарадње. Врло нам је значајна ова размена знања и 
искуства са пријатењима из Кочевја и очекујем да ова сарадња буде све 
боља на обострано задовољство, рекао је Никола Стеванић председник 
ОФК Топличанин.              М.К.

1. новембра 2022.

Млади Прокупачки гимнастичар Урош 
Грујић својим наступом на најјачем јуниорском 
међународном такмичењу направио је сен
зацију и побринуо се да се за њега чује ван 
наше земље. Српски репрезентативац је ос
војио прво место и златну медаљу на пре с
коку у најјачој конкуренцији икада до сада. 
Овим је Урош постао међународни јуниорски 
шампион, а иза себе оставио је одличног 
бугарског интернационалца Наска Микова и 
словенца Кима Гашпера. Најуспешнији српски 
репрезентативац се овим није задовољио 
па је поред ове медаље освојио још две и то 
на круговима и партеру. На круговима је 
освојио друго место иза Мађара Кирали Пат
рика, а испред Бугарина Николаса Накова. 
На партеру је показао да је класа без обзира 
што није освојио златну медаљу а фалило је  
мање од 2 десетинке.У последњој ротацији, 
на партеру такмичење је завршио у стилу 

великих мајстора овог спорта и крунисао 
себе сребрном медаљом. Прво место припало 
је перфектном бугарину Наску Микову, а 
највише медаља у овој категорији освојио је 
амбасадор Прокупља и на најбољи могући 
начин представио своју земљу и свој град. 
Треба напоменути да су нијансе одлучиле да 
се на овом јаком такмичењу медаље не домогнe 
Андрија Бабић који је био четврти на коњу 
са хватаљкама. Срећу није имао ни Никола 
Митић који је освојио 3.место на карикама 
али с обзиром да су 2 такмичара делила друго 
место остао је без медаље.

Иначе гимнастичари из Прокупља у нај
ели тнијем такмичењу за најталентованије 
остварили су одличне резултате. На првенству 
које је одржано у Нишу прокупчани су однели 
највише медаља на другом колу Пионирске 
лиге југоисточне Србије. Освојено је укупно 7 
медаља, од чега 4 злате и 3 сребрне. Екипно у 
првој селекцији учесника од 68 година прво 
место освојили су чланови Топличанина у 
саставу Урош Ђорђевић, Христијан Марковић 
и Вукан Вукашиновић. У истој категорији 
истакао се и одлични Урош Ђорђевић. У другој 
категорији од 810 година прво место припа
ло је омаленом Николи Митићу, а друго место 
Василију Ђинђић.

Истог дана одржано је такмичење у нај
масовнијем Ц програму а Страхиња Миљковић 
се потрудио да и у овом програму златна ме
даља заврши у Прокупљу. Он је у вишебоју 
освојио прво место. Наредног дана наступиле 
су и девојчице у Пионирској лиги југоисточне 
Србије. У другој категорији учесница од 08
10 година прокупчанке су заузеле прво место 
испред Неготина и Зајечара. Победничку еки пу 
сачињавале су Хана Стојановић, Јана Ри стић и 
Сара Јовановић. Хана је у вишебоју од бранила 
сребро из првог кола а због мале несигирности 
на партеру изгубила је златну медаљу. Нај

занимљивија борба виђена је у 
тре  ћој селекцији учесница од 
1012 година између одличне 
ни шлијке Николије Павловић 
и још боље Лане Петковић из 
Про  купља. Неизвесно је било до 
треће ротације а затим је Ла на 
рутински решила питање побед
ника одличним извођењем вежбе 
на греди и партеру.

М.К.

19. децембра 2022.

На финалу лиге централне Србије у стрељаштву које је одржано у Нишу, стрелци 
из Стрељачког клуба Топличанин освојили су три медаље. У конкуренцији пионир
ки ваздушном пушком Марија Нешић са упуцаних 180 кругова освојила је сребрну 
медаљу. У конкуренцији кадеткиња ваздушном пушком Ангелина Младеновић за
узела је девето место. У конкуренцији кадеткиња и млађих јуниорки у дисциплини 
пиштољ, Катарина Миленковић је са упуцаних 342 круга заузела је прво место а у 
истој дисциплини друга представница Топличанина Марта Нешић била је трећа.

М.К.

Посета делегације НК Кочевје

Гимнастичари ређају успехе

Медаље за стрелце

ПРВА СЕНИОРСКА МЕДАЉА
Историјски успех направио је Урош Грујић на финалу 

Апсолутног првенства Србије на коме су учествовали најбољи 
сениори Србије. Он је успео да уради нешто што нико пре њега 

није, да освоји медаљу у сениорској конкуренцији са  
13 година и то на коњу са хватаљкама. Прво место освојио је Петар 

Вефић сениорски репрезентативац и државни првак у вишебоју 
(24 год.), друго место Петар Величковић из Ниша (26 год.),  

а треће место бисер Прокупља Урош Грујић. Да ли ће он бити  
нови Мирослав Церар рано је рећи али нема сумње  

да је пред њим одлична каријера.


