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СКУПШТИНА Новог 
Пазара је усвојила буџет за 
2022, којим је предвиђено 
да се у градску касу "слије" 
више од три и по милијарде 
динара, те оствари суфицит 
од 140 милиона.

- Ово је највећи буџет у 
историји града и у односу 
на онај од пре пет година 
је издашнији за више од 50 
одсто, али, још је важније 
то што је "каса" реално пла-
нирана, без кредитног заду-
живања, иако очекујемо да 
ће и следећа година бити 
нестабилна због пандемије. 
Свесни смо да су потребе 
веће од могућности, али ће-
мо се трудити да уложимо у 
свих 17 области обухваће-
них буџетом, са посебним 
акцентом на приоритетне 
пројекте, инвестиције, обра-
зовање... - истакао је градо-
начелник Нихат Бишевац.

Одборници опозиционих 
Странке правде и помире-
ња, те из СДА Санџака су 
критиковали овакву финан-
сијску пројекцију тврдећи 
да се готово трећина новца 
троши на зараде запосле-
них, да буџет није довољно 

транспарентан и да су прио-
ритети погрешно одабрани.

Претходно је изгласан 
други ребаланс овогодишње 
"касе", којим су приходи 
увећани на три милијарде и 
526 милиона, уз очекивани 
суфицит од 158 милиона.

Локални парламент је, у 
наставку заседања, пони-
штио одлуку о поскупље-
њу грејања за 10 одсто - уз 
образложење да је Градска 

управа у међувремену обез-
бедила одређену количину 
енергената за потребе "То-
плане", па нова цена није 
неопходна.

Скупштина је још дала 
нове мандате вршиоцима 
дужности директора "Пар-
кинг сервиса" Емиру Спи-
ци, "Градске чистоће" Ар-
мину Меховићу, Завода за 
урбанизам Енесу Шкријељу 
и Туристичке организаци-

је Дејану Белојици. После 
конкурса, за директора 
историјског архива "Рас" 
је изабран Зоран Поповић, 
Регионално позориште ће 
водити Сеадетин Мујези-
новић, а Установу за спорт 
Емир Мехмедовић.

Усвојени су и планови, те 
програми јавних предузе-
ћа за следећу годину, као и 
План одрживог развоја Новог 
Пазара до 2030. n Н. КОЧОВИЋ

"ХЕЛП" У КРАЉЕВУ

МАЛОМ БИЗНИСУ 
ПОДРШКА У ОПРЕМИ 
У ОКВИРУ пројекта "Помоћ при 
запошљавању и самозапошља-
вању угрожених група", који не-
мачки "Хелп" спроводи у сарад-
њи са локалном самоуправом, 
у Краљеву је одржан први од 
укупно два информативна са-
станака за све којима је потреб-
на подршка у започињању или 
развоју пословних делатности. 
Реални и одрживи мали бизни-
си могу да рачунају на опрему 
вредну од 2.000 и 3.600 евра, те 
пакет пословних и стручних обу-
ка, а укупна вредност подршке 
износи око 45.950. евра.  Г. Ћ. 

З
АВРШЕНА је обука 
која је у Пожарев-
цу осмишљена зарад 

оспособљавања за вариоце 
40 младих у оквиру пројек-
та "Интегративни приступ 
оспособљавању младих из 
осетљивих група за про-
дуктиван живот у социјал-
ној заједници", који је - у 
партнерству са институтом 

"Гоша" из Смедеревске Па-
ланке - реализовало удру-
жење грађана "Шанса".

Поменути пројекат је 
одобрен по јавном кон-
курсу за стимулисање 
различитих облика запо-
шљавања, самозапошља-
вања и предузетништва 
младих, који финансира 
Министарство омладине и 
спорта.

- Пројектне активности 
чија вредност премашује 

9,5 милиона динара траја-
ле су безмало пола године. 
За то време, кандидати су, 

подељени у две групе од по 
20 полазника, унапредили 
вештине и знања, па су да-
нас поносни власници сер-
тификата за завариваче - 
истакао је током пригодне 
свечаности градоначелник 
Саша Павловић.

Први човек Пожаревца 
је истакао и да су полазни-
ци обуке млади из осетљи-

вих група, којима ће доби-
јени сертификат - тим пре 
што подразумева практич-
на, употребљива знања ко-
ја су призната и пожељна 
у читавом свету - помоћи 
да се осамостале и напра-
ве искорак у свом животу, 
а биће у прилици и да до-
принесу развоју локалне 
заједнице. n Д. НОВКОВИЋ

У ПОЖАРЕВЦУ ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ МЛАДИХ ИЗ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ГРУПА

ОБУЧИЛИ 40 ВАРИЛАЦА
Оспособљени за занимање које је дефицитарно и широм света

ПОДРШКА
ПРОЈЕКАТ који је успешно ре-
ализовало удружење грађана 
"Шанса" - поред стручног оспо-
собљавања уз врхунске струч-
њаке из Смедеревске Паланке 
- подразумева и праћење, 
односно својеврсни монито-
ринг кандидата у периоду од 
наредних шест месеци. Како је 
најављено, акценат ће бити на 
подршци током првих месеци 
рада, односно на запослењу и 
потрази за бољим условима за 
привређивање.

МИНИСТАР
СВЕЧАНОМ уручивању серти-
фиката у Пожаревцу је прису-
ствовао и министар омладине 
и спорта Вања Удовичић, који је 
посебно био задовољан чиње-
ницом да су неки од полазника 
ранијих обука за ово дефици-
тарно занимање већ успешно 
засновали радни однос.
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ВАЉЕВО

НАЈКРИТИЧНИЈЕ  
15. ДЕЦЕМБРА
ВАЗДУХ у граду је и током мину-
ле седмице био опасан по здра-
вље, а организација "Локални 
одговор" саопштава да је од по-
четка године забележен чак 141 
дан са прекорачењем граничних 
вредности. Највиша просечна 
дневна концентрација је еви-
дентирана 15. децембра.  Б. П.
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ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ У НОВОМ ПАЗАРУ ЈУЧЕ ОДРЖАЛИ ИЗУЗЕТНО САДРЖАЈНУ СЕДНИЦУ

Буџет већи, грејање  
ипак без поскупљења
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ВАЉЕВУ НАСТАВЉА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ У ОКВИРУ КОРИСНЕ ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ "ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД"

И САДНИЦЕ БЕЛОГ ЈАСЕНА ЗА ЧИСТИЈИ ВАЗДУХ КРАЈ КОЛУБАРЕ
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ТОКОМ акције "Посади свој хлад", 
у граду на Колубари је подељено 
100 бесплатних садница белог ја-
сена - дар овдашњих компанија - 
а свака десета је завршила у обра-
зовним установама. Подсетимо, 
прошлог пролећа је била органи-
зована прва акција овога типа, а 
из локалне самоуправе најављују 
да ће пракса бити настављена и 
догодине. У међувремену, надле-

жни препоручују суграђанима да 
дрвеће не саде на јавним повр-
шинама, јер то није дозвољено и 
у надлежности је локалне самоу-
праве. Онима који одлуче да бе-
лим јасеном украсе своје плацеве 
или дворишта се скреће пажња да 
је у питању велико дрво, које рас-
те и до 20 метара у висину.
- Ово је наставак активности на 
смањењу аерозагађења, јер смо 

недавно посадили 400 садница ко-
је смо добили од Министарства за 
заштиту животне средине - каже 
дипломирани инжењер пејзажне 
архитектуре Олга Јанковић, из 
Одељења за урбанизам Градске 
управе Ваљева. - Разне врсте ау-
тохтоних врста дрвећа засадили 
смо у Улици Мирка Обрадовића, у 
насељу Ослободиоци Ваљева и у 
парку Пећина.  n Б. П. 

Среда, 22. децембар 2021.

ПРОЈЕКАТ
удружења грађана 
реализован током 
шест месеци


