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ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА 

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У ЛЕСКОВЦУ 

П оштовани суграђани, 

пред вама је први 
број Градског билтена који 
заједнички издају Удру-
жење Народни парламент  
и Град Лесковац. Ова пуб-
ликација, која ће излазити 
месечно, плод је пројекта 
под називом “Иницијатива 
за повећање транспарент-
ности рада локалне власти 
у Лесковцу” чији је циљ 
побољшање информисано– 
сти локалне јавности о 
раду лесковачке локалне 
самоуправе, као и омогућа-
вање ефикасније комуни-
кације грађана са локал-
ном влашћу. Тако је и овај 
Градски билтен један (али 
не и  једини) начин за 
побољшање ове двосмер-
не комуникације између 
грађана и локалне власти, 
што је нарочито важно и 
због побољшања квалите-
та услуга које локална са-
моуправа и локална јавно-
комунална предузећа и ус-
танове пружају грађанима. 
Већа транспарентност вла-
сти и ефикаснији начини 
на које грађани могу да 
изнесу своје мишљење, 
ставове, притужбе и пред-
логе локалној власти, а да 
се они уваже, неминовно 
воде ка побољшању ква-
литета рада сваке органи-
зације, па тако и локалне 
самоуправе и њених пре-
дузећа и установа.  

У Градском билтену има- 
ћете прилику да читате о 
најбитнијим дешавањима 
из области рада локалне 
самоуправе, али и о одлу-
кама које доносе Градско 

веће и Скупштина. Намера 
редакције билтена је да ова 
публикација понуди и еду-
кативне садржаје, тако да 
ће у сваком броју постојати 
и текстови о “доброј упра-
ви” и механизмима за ост-
варивање различитих пра-
ва грађана у комуникацији 
са управом. Преко сталне 
рубрике “Један дан у...”, 
ближе ћете се информиса-
ти о раду и појединих ор-
ганизационих јединица лока-
лне самоуправе, као и ло-
калних јавно-комуналних 
предузећа и установа. Чи-
таћете и о напретку про-
јекта у оквиру кога се 
Градски билтен издаје, као 
и конкретним побољша-
њима у раду локалне са-
моуправе и предузећа чији 
је она оснивач, а које су 
проистекле из овог про-
јекта. Стално ћете имати 
на располагању и корисне 
контакт и друге информа-
ције које је другде теже 
пронаћи (без обзира на 
еру интернета), а у рубрици 
“Грађани питају” локални 
функционери ће одговара-
ти на нека од питања гра-
ђана постављена преко ин-
тернет презентације града. 

Драги суграђани, пошто 
је Градски билтен тек на 
почетку свог живота, мо-
лимо вас да нам својим 
сугестијама помогнете да 
будемо свима на корист. 
Зато вас и позивамо да 
Градски билтен редовно 
читате и радујемо се буду-
ћој сарадњи. 

 

Г. Митровић 

пројектни менаџер 

 

В елика и скупа опрема 
привлачи пажњу свих који су 
се протеклих недеља нашли на 
путу од Братмиловца ка Кума-
реву или Манојловцу. Торањ ви –
сок 20 метара је само део плат-
форме са које се кренуло у пот-
рагу за геотермалним водама у 
лесковачкој котлини. Поред бу-
шилице која се, иначе, користи 
за проналажење нафте, постав-
љени су и систем за испирање, 
навоз, командна кућица и помо-
ћне просторије јер се овде ра-
дови изводе и током ноћи. Ис-
копана су и два базена великих 
димензија неопходна за испирање 
материјала који се вади  и дело-
ва опреме. Ово је тренутно нај-
веће хидрогеолошко истражи-
вање у Србији, па је разумљиво 
и узбуђење са којим послу при-
лазе радници новосадског преду-
зећа “Хидросонда”, које послу-
је у саставу Нафтне индустри-
је Србије, и сарадници Геофи-
зичког института из Београда.  
И брже него што се очекивало 
дошло се до дубине од 300 
метара, а радови се настављају 
чим се стегне цемент којим је 
недавно бушотина обложена.  

 -За то нам је потребно 24 ча-
са и онда у истом пречнику нас-
тављамо до 1000 метара. По-
чело се са пречником већим од 
60 центиметара. Он је са дуби-
ном смањиван и на 300 метара 
готово преполовљен. 

Све време узимају се узорци 
материјала из буштине за лабо-
раторијска испитивања и утвр-
ђивање састава земљишта. Сва 
геофизичка испитивања спрово-
де се у пет фаза, а констатно се 
прати и температура у бушоти-
ни, објашњавају стручњаци. 

-Када изађемо из терцијарне 
средине и уђемо у чврсту стен-
ску масу, после 800 до 1000 m 
дубине, очекујемо да ћемо наи-
ћи  на колекторе у којима је аку-
мулирана термална вода - каже 
стручни сарадник Градске управе 
за заштиту животне средине и 
инжењер геологије Слободан 
Тасић и истиче да ће бушотина 
одговорити и на питања да ли на 
дубинама од 300 до 1000 m има 
изданских зона у којима је аку-
мулирана подземна вода и какав 
је састав подземних слојева у 
лесковачкој котлини.    

Ово није прво овакво истражи-
вање у Лесковцу и његовој око-
лини, али је свакако најобимни-
је. Реч је о пројекту старом ви-
ше од три деценије, који је вра-
ћен у живот и иновиран са на-
дом да ће дати резултате. Најду-
бља бушотина у Лесковцу дос-
тигла је 300-ти метар и налази 
се у дворишту фабрике “Коста 
Стаменковић”. Рађена је у окви-
ру истраживања за потребе во-
доснабдевања града. Опрема ко-
ја се користи за ово истражива-
ње је ретка и веома вредна. 
Лесковац је морао да чека плат-

форму и другу опрему, која је 
допремљена са 40 великих ками-
она, више од годину дана иако је, 
према тврдњама надлежних био 
спреман за почетак радова. 

Геотермална вода има велике 
потенцијале у пољопривредној 
производњи, за загревање пла-
стеника и стакленика. То чине 
пољопривредници у струмичкој 
котлини и на тржишту су пре 
наших повртара. У Сијаринској 
Бањи, средином осамдесетих го-
дина прошлог века, бушило се 
до дубине од 1232 метра. Из те 
бушотине сваке секунде истече 
30 литара геотермалне воде, тем-
пературе 75 степени Целзијусових.   

-Лесковац је кренуо у сусрет 
правилима Европске уније која 
земље чланице обавезује да део 
енергије производе из обновљи-
вих извора. Чланице уније које 
то не буду чиниле мораће да 
увозе такву енергију, тако да се 
очекује да и у Србији порасте 
број заинтересованих инвести-
тора у хидроелектране, ветро-
паркове, соларне електране и 
биоенергане - објашњава помо-
ћник градоначелника Лесковца 
Милорад Младеновић.  

Уколико би се искористили 
потенцијали лесковачке котлине 
у области обновљивих извора 
енергије годишње би се на овај 
начин могло произвести више 
од 1305 гигават сати електричне 
енергије. То је показао Мастер 
план обновљивих извора енер-
гије који је град Лесковац изра-
дио први у Србији. Документ ће 
се врло брзо наћи пред одборни- 
цима локалног парламента. На 
овом подручју могуће је изгра-
дити 158 мини хидроелектрана 
које би годишње производиле 
близу 200 гигавата енергије. По– 
тенцијали соларне енергије су 
чак пет пута већи, док би се из 
биомасе, уколико би се користи-
ла са само један посто од око 
58.000 хектара пољопривредног 
и шумског земљишта, добило око 
19 гигавата енергије. Планом је 
обухваћена и геотермална и енер-
гија ветра. 

И.Митић 

ШТА ЈЕ ТО ДОБРА УПРАВА? 

Не постоји само једна дефиниција термина “добра управа”. Али када се говори о држави и државном апарату, може се рећи да је “добра управа” термин 
који се користи да опише начин на који неко ко врши власт  преко институција државне администрације, односно управе, обезбеђује остваривање људских 
права. Међутим, “добра управа” је пре свега концепт који служи као орјентир (државној) администрацији, односно управи, да унапреди свој рад. 

Принцип “добре управе” је принцип рада савремене јавне, односно државне управе која тежи да грађанима пружи већу сигурност у њиховим односима са 
службеницима управе, тако што се успостављају додатна правила и принципи понашања управе према грађанима, која не користи свој “доминантни 
положај”, већ га усмерава ка грађанима у остваривању њихових права и правних интереса јер је у демократији грађанин “врховни господар”. 

“Добра управа” поступа искључиво по закону, стручно и ефикасно одговара на захтеве грађана, окренута је потребама грађана и њиховом испуњавању, 
отворена је и лако доступна грађанима, према грађанима поступа са уважавањем и пажњом, прихвата и исправља сопствене грешке, не наноси штету 
грађанима, једнако поступа са грађанима у истим или сличним ситуацијама, не дискриминише грађане, не злоупотребљава своја овлашћења, независна је и 
непристрасна, штити приватност података грађана, благовремено поступа по захтевима грађана. 

 
Да ли сматрате да локална самоуправа треба да издаје публикацију као што је овај Градски билтен? 

1. ДА     2. НЕ          Коментар: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

Исечак убацити у кутију за сугестије и примедбе у Услужном центру ■ Одговор на питање и коментаре можете послати и на gradskibilten@gradleskovac.org 

ПРОЈЕКАТ У  СУСРЕТ  ГЕОТЕРМАЛНИМ ВОДАМА 
Почела друга фаза хидрогеолошких радова на изради истражне бушотине у Кумареву 

Први резултати у потрази за геотермалним водама очекују се на дубини од око 800 m 



 

 

 ЈЕДАН ДАН У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 

Ж ена предаје захтев за 
издавање извода из матичне 
књиге рођених и уплатницу 
на шалтеру Услужног центра. 

-Молим Вас, може ли то 
данас да буде готово?  

-Никако не може – одговара 
шалтерска службеница. 

-Треба да предам документa-
цију за посао - појашњава жена. 

-Жао ми је, не могу да Вам 
помогнем. Компјутери су ис-
пали из система. 

Ћутање. 
-Дођите у два по документа

-окончава разговор службе-
ница. 

Mноги од нас су, попут 
вашег репортера,  концепт Ус -
лужног центра замишљали као 
систем у коме ви дођете на 
шалтер са попуњеним зах-
тевом и признаницом да сте 
уплатили, службеник укуцава 
ваш матични број у компју-
тер и на штампачу излази 
ваш извод рођених. Надлеж-
ни у овој установи кажу да то 
није изводљиво. 

-Огромна је гужва, велики 
притисак. Дневно дође око 
450 људи. Не стижемо да то 
спроведемо на тај начин у 
дело. Ипак, изводи и држав-
љанства се могу добити за 
сат или два. Уколико је неоп-
ходно да се закаже некоме кад 
да дође по документа онда је 
то за дан или два – објашња-
ва начелник Услужног цен-
тра Сања Здравковић. 

У време када је екипа Билте- 
на боравила радно у Услуж-
ном центру приоритет је  два 
дана било издавање извода 
рођених деци за упис у сред-
њу школу. Сав задихан улази 
човек и каже: 

-Молим вас, треба ми извод 
за дете, данас се завршава 
упис. 

-У реду – каже службеница 
и узима захтев. 

-Али што пре ми треба...- 

додаје човек. 
У том тренутку се окреће 

жена матичар и каже: 
-Господине, ви годину дана 

знате да Ваше дете у овом 
периоду треба да упише 
средњу школу. Зар мора да се 
извод вади у последњем тре-
нутку? 

-Па, у праву сте – помирљиво 
ће родитељ. 

Много наших људи све по-
слове завршава у последњем 
тренутку, то и њима и нама 
непотребно отежава посао, ка-
же руководилац у Услужном 
центру Љиљана Крстић и 
додаје: 

-Законодавац је направио 
озбиљну грешку. Трајни из-
вод из књиге рођених важи 
већ три године, али од пре 
годину дана није сваки извод 
трајни већ само онај на коме 
стоји да су плаћене и репуб-
личке таксе, не само локалне. 
Такође, велики је проблем нео-
бавештеност институција о 
валидности разних докумена-
та. Тако је на једној школи, 

сада у време уписа, стајало 
да је потребан извод не 
старији од шест месеци, а 
момак који је уписивао Војну 
академију такође се је вратио 
да извади нови извод иако је 
по нашим прописима и онај 
који је поседовао био важећи. 

 УМРЕЖАВАЊЕ  
РАДИ  ЕФИКАСНОСТИ   

Држављанство за оне рође-
не од 1980. и надаље у Лес-
ковцу може се добити у 
Услужном центру. За оне ра-
није рођене, само уколико су 
уписани ту. Али проблем у 
обављању тог посла представ -
ља чињеница да су се до 1980. 
године држављанства децени– 
јама уназад уписивала по 
разним основама, као што је 
рецимо место рођења оца. 
Чак и када буде умрежено 
комплетно издавање извода 
из књиге рођених, то се са 

држављанствима неће дого-
дити, баш због честе промене 
метода уписа, објашњавају ма-
тичари. 

Са послом умрежавања мес-
них канцеларија се стало пре 
пар година и за сада није у 
плану да се он настави, дода-
ју у Услужном центру.  

Осим матичне службе, пуно 
посла има и на шалтеру ло-
калне пореске администраци-
је где грађани могу добити 
комплетну информацију о свом 
пореском задужењу, главници, 
камати и осталим детаљима. 
У Услужном центру постоје 
још шалтери Градске управе 
за инспекцијске послове, упра-
ве за урбанизам и комунално 
- стамбене послове и управе 
за привреду и пољопривреду. 
Ту су и шалтери Дирекције за 
урбанизам и изградњу, Службе 
дечје заштите, онај за посло-
ве везане за радне књижице и 
шалтер банке. На питање мо-
же ли Услужни центар да 
ради и у другој смени, да ли 
би то било олакшање онима 
који не могу да изађу  с посла 
пре подне, начелник Сања 
Здравковић одговара: 

-У почетку смо радили од 8 
до 16 часова. Редовно нас је ују-
тру чекала гужва пред врати-
ма јер све управе раде од 7, а 
од 14.30 до 16.00 готово нико 
није улазио у центар. Онда 
смо променили радно време 
и почели да радимо од 7 до 
15 ч. То нам је важно и због 
тога што смо врло често на 
вези са управама тражећи 
одговоре на питања која 
грађани постављају. Суботом  
радимо од 9 до 14 ч - 

На сајту Услужног центра 
функционише и услуга вир-
туелни матичар. Њу дневно 
затражи између 10 и 15 гра-
ђана, углавном оних који не 
живе у Лесковцу. Њима се 
уредно, брзом поштом, испо-
ручују тражени документи, 
тврде у овој установи. Ипак, 
на сајту Услужног центра, на 
линку важни телефони, нема 
броја самог Услужног центра. 

                       

Б. Станојевић 

У сандучету за приговоре 
грађана, кажу, ретко када 
има папира са примедбама 
или похвалама. Слично је и 
са књигом утисака. Последња 
два приговора односила су 
се на предлог да се поред 
пултова ставе столице и на 
то да се повећа број шалтера. 
Сања Здравковић нам је 
одговорила да ни једно ни 
друго за сада није изводљиво. 

 Градски билтен се издаје у оквиру непрофитног пројекта “Иницијатива за повећање транспарентности рада локалне власти 

у Лесковцу” подржаном од стране шведског Улоф Палме центра. 

Издавач: Удружење Народни парламент у сарадњи са Градом Лесковцем. 
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КОРИСНИ  КОНТАКТИ ОДЕЉЕЊА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ 

Инспекција рада и заштите на раду: 214 181 

Просветна инспекција: 243 236, 255 452 

Тржишна инспекција: 241 159, 241 005, 064 8188152 

Пољопривредна инспекција: 244 814 

Санитарна инспекција: 213 373 

Туристичка, ветеринарска, водопривредна и еколошка инспекција: 244528 

Остале корисне информације: www.upravusi.rs - водич кроз закон и све остало 

МОЛИМ ВАС - ШТО ПРЕ! 
Много наших људи све послове завршава у последњем тренутку, то и њима и нама 
непотребно отежава посао, каже руководилац у Услужном центру Љиљана Крстић  

И з фабрике воде, чији 
је капацитет 800 литара воде 
у секунди, испоручује се из-
међу 250 и 280 литара, а из 
још два бунара из којих се 
још увек напаја један број 
села око Пашине чесме, сти-
же 30 литара воде у секун-
ди. Вероватно бисмо троши-
ли и више, али водоводна 
мрежа не може да прими ту 
количину воде, поготово у 
рубним деловима града, ка-
жу у “Водоводу”. Заменом 
азбестних и цеви уских про-
фила биће решени проблеми 
са водоснабдевањем, нагла-
шавају у овом јавно-кому-
налном предузећу. Реч је про -
граму немачке инвестиционе 
банке KWF у који је ушао и 
лесковачки “Водовод” про-
ле године. Вредност инвес-
тиције износи 5,5 милиона 
евра, а за 70% те суме “Во-
довод” ће подићи кредит, 
док је 30% донација ове бан-
ке. Послови замене цеви већ 
је требало да почну, али се у 
последња три месеца нико 
из надлежне немачке инсти-
туције не јавља, каже дирек-
тор ЈКП Водовод, Зоран Сто-
јановић и додаје: 

-Затишје је, претпостав-
љам, настало због тога што 
нова влада још увек није 
формирана. Сви чекају да 
виде како ће се ствари одви-
јати и не журе. Ипак, надам 
се да ћемо ускоро почети са 
овим послом којим ће се 
решити проблем свих тзв. 
“уских грла” у граду. 

Да би учествовало у том 
програму, лесковачко преду-
зеће морало је да се оспосо-
би за кредит. То најпре зна-
чи да повећава поступно це-
ну воде до 2015. године када 
би она требала да износи 
54,77 дин/m3, дa фактурише 
сваку потрошњу, као и да 
има проценат наплате 85%, 
што у “Водоводу” већ постоји. 

У време летњих жега ос-
вежење у виду кише добро 
дође, уколико се не претво-
ри у невреме које изазове 
поплаве, изливања канали-
зације и друге штете на мре-
жи и у стамбеним и послов-
ним објектима. Киша која је 
средином јула падала 40-так 
минута, праћена олујним вет-
ром, створила је такве проб-
леме у многим домовима. 

-Уколико цев пукне ус-
лед вибрација или дотрајало- 
сти мреже, поправка иде на 
наш рачун, односно напла-
ћујемо је по основу осигура-
ња штете из делатности код 
осигуравајућег друштва. Уко-
лико су за штету одговорни 

грађани, онда они сносе трош-
кове. На пример, наше кана-
лизационе цеви су на два и 
по метра дубине. Кад неко 
зида подрум, он може бити 
два метра укопан у земљу, 
уколико је то више, имаће 
проблем са изливањем кана-
лизације, али онда није “Во-
довод” крив за то- објаш-
њава Стојановић. 

ЈКП Водовод одржава 
400 км водоводне и 250 км 
канализационе мреже, али 
по налогу Дирекције за урба– 
низам и изградњу која ту ус-
лугу плаћа “Водоводу”. На 
сваких 50 м мреже је слив-
ник – неки са решетком, 
неки без ње. Вишегодишњи 
проблем крађе шахт покло-
паца и даље је присутан и за 
сада нема ефикасног реше-
ња, сем да се ти поклопци 
закључавају.  

Стојановић тврди да 
нема новца за то. 

- Обичан поклопац кошта 
12 000, онај који се закључа-
ва 50 000 дин. Морамо сви 
да поведемо више рачуна о 
томе зашто нам и како нес-
тају поклопци. 

На констатацију да је 
“Водовод”  најчешће поми-
њано јавно предузеће што се 
тиче вишка запослених, Сто
-јановић каже да је смањио 
број радника за 14, од 412 на 
398, али да је у време када 
није био директор, за годину 
дана запослено 70 нових љу-
ди и сви су добили решења 
на неодређено.  

-Светски стандард је да 
на два литра произведене, 
односно прерађене воде бу-
де запослен један радник. 
Ако ми производимо 300 
литара, то значи потребно 
нам је 150 радника. На то 
треба додати још 10% адми-
нистративних радника и до-
лазимо до бројке од 165 за-
послених, колико је и леско-
вачком “Водоводу” објекти-
вно потребно – закључује 
директор Зоран Стојановић. 

Подсетимо, на платном 
списку је 398 радника.  

                 

Б. Станојевић 

ВОДА ЗА СВЕ 
У време летњих жега Лесковчани троше у просеку 
310 литара воде у секунди 

Комунална полиција: 215 400, 064 8973965  

Градска Управа за инспекцијске послове:  213 197, 212 704 

Градски Услужни центар: 215 631, 212 704 

Комисија за вантелесну оплодњу: 200 827, зграда општине канц. 27  

Служба за послове друштвене бриге о деци: 244 324 

СОС телефон за жене и децу жртве породичног насиља: 237 300, 237 301 

Остали корисни контакти: www.gradleskovac.org - www.usluznicentar.com 

parlament.org.rs palmecenter.se 

Одговорни у Дирекцији за 
урбанизам и изградњу наја-
вили су да ће у наредном 
периоду заменити 200 од око 
350 сливних решетки ко-
лико их тренутно недостаје. 
Овога пута решетке ће би– 
ти осигуране, тврде у овом 
предузећу. 

АКТУЕЛНО 


