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Одржана седница Скупштине Града

Радови на изградњи и уређењу путне инфраструктуре

Извештај о раду градоначелника и Градског већа

Асфалтира се пут у селу Поточић

Извештај о раду градоначелника и Градског већа за прошлу 
годину са плановима за 2020., била је једна од важнијих 
тачака на последњем скупштинском заседању. Градоначелник 
Прокупља Александар Симоновић, говорећи о раду у 
протеклој години, навео је да је веома задовољан постигнутим 
резултатима.

-Најважније је да никоме ништа не дугујемо,  рекао је Симоновић.
Kао најважније, што ће објединити успех у претходној са 
овом годином, он је истакао три капитална пројекта, чија је 
реализација почела или ће почети ове године, и то захваљујући 
великом ангажовању народног посланика из Прокупља Дарка 
Лакетића и подршци Владе Србије.
Реч је о реконструкцији Дома здравља, чија је прва фаза градње 
већ започела, затим почетак изградње нове Индустријске зоне 
и модерне пијаце.

Према градоначелниковим речима, Град је током протекле 
2019. уложио значајна средства у најмлађе суграђане.
Kако је навео, ове године, почеће комплетна реконструкција 
зграде прокупачке Гимназије. Симоновић је такође истакао 
потребу изградње нове зграде за Библиотеку. Он је нагласио 
да ће локална самоуправа и у овој, као и у протеклој години, 
велику пажњу посветити градској и сеоској инфраструктури.
-Ове године у плану је реконструкција и асфалтирање многих улица у граду, 
за шта је планирано 26 милиона динара, истакао је градоначелник 
Симоновић и као једну од капиталних инвестиција, најавио 
изградњу савремене канализационе мреже на ширем 
подручју града, која ће у свом саставу имати и постројења за 
пречишћавање воде.
-За изградњу ове мреже, дужине 32 километра, планирано је 5,5 милиона 
евра, прецизирао је градоначелник Симоновић.
На овом заседању, за новог в. д. директора Јавно-комуналног 
предузећа „Хамеум“, именован је Бојан Николић, а Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене 
послове-Драган Цветковић. За директора Центра за социјални 
рад у Прокупљу, изабран је Милан Лазић.
На овом заседању, одборници су донели Одлуку о усвајању 
Kонцесионог акта, Пројекта јавно-приватног партнерства 
са елементима концесије за финансирање, ревитализацију, 
управљање и обављање фармацеутске делатности у граду 
Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у 
Топличком округу у којима Апотека Прокупље обавља 
фармацеутске услуге, као и Одлуку о дотацији средстава у 
износу од два милиона динара за помоћ у изградњи храма 
Светог Ђорђа. 

Радове на асфалтирању пута у селу Поточић, 
удаљеном десетак километара од града, 
обишли су начелник Топличког управног округа 
Милан Аранђеловић, градоначелник Прокупља 
Александар Симоновић, члан Градског већа 
за инфраструктуру Жарко Копривица и в. д. 
директора ЈП за урбанизам и уређење Општине 
Прокупље Милисав Брајковић.
-Повољне временске прилике, омогућиле су да се почне са  
радовима на изградњи и уређењу путне инфраструктуре. 
Данас смо обишли село Поточић, где су у току припремни 
радови за асфалтирање пута у укупној дужини од 550 
метара. Укупна вредност ових радова је 4,5 милиона 
динара. У наставку радова на путној инфраструктури, 
биће асфалтирани путеви у Ресинцу, Бериљу, Доњој 
Стражави, као и путни правац Џигољ-Костеница, рекао 
је градоначелник Симоновић и нагласио да је за ту намену, 
Град Прокупље определио укупно 45 милиона динара.
Према његовим речима, локална самоуправа наставља да 
улаже у  путеве, како на градском подручју, тако и по селима, 
како би сви становници имали подједнако добре услове за 
живот.
-За људе на селу, путеви су од посебног значаја. Они су се определили да 
остану ту, да раде на својим имањима и стварају породице, и зато је један 
од приоритета локалне самоуправе уређење путне инфраструктуре, 

нагласио је градоначелник Прокупља.
Представнике локалне самоуправе, дочекали су задовољни 
житељи овог села, који кажу да ће сада, по први пут, добити 
асфалт.
-За нас је овај пут од великог значаја. Асфалтирају се два крака, од којих један 
води ка гробљу, а други према Малој Плани, где наша деца свакодневно иду у 
школу. Овај пут се спаја са магистралним путем и много нам значи асфалт, 
јер ћемо брже и лакше долазити до града, рекао је председник Савета 
Месне заједнице Поточић Небојша Михајловић. 

 М.М.

Љ.М.

АКТУЕЛНО
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Премијерка Ана Брнабић и министар Златибор Лончар у Прокупљу

Почели радови на реконструкцији Дома здравља

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и министар 
здравља Златибор Лончар, у пратњи народног посланика из 
Топлице Дарка Лакетића и градоначелника Прокупља Александра 
Симоновића, обишли су радове на реконструкцији Дома здравља 
у Прокупљу, у коме ће бити смештен најмодернији здравствени 
центар. Поред представника Града Прокупља, премијерку Брнабић 
су испред Дома здравља поздравили и бројни грађани.
Овом приликом, одржана је и презентација на којој је представљена 
реконструкција овог објекта, а потом је премијерка Брнабић 
разговарала и са извођачима радова.
-Драго ми је да сам данас поново у Прокупљу. Ово је трећи пут да као председница 
Владе посећујем Прокупље. Овде сам била у августу 2018. године, када смо 
управо обишли Дом здравља и Општу болницу, и тада сам обећала да ћемо 
као Влада Републике Србије, радити на томе да Прокупље и цео овај округ добију 
најсавременију болницу. Данас смо овде, да обележимо почетак радова на овом 
амбициозном пројекту. Цео пројекат се састоји од санације, привођења намени око 
30.000 метара квадратних онога што је требало да буде општа болница још 1989. 
године, а никада то није постала. Стајала је овако свих ових деценија, рекла је 
премијерка Брнабић.
Она је додала да површина корисног простора износи неких 25.000 
квадратних метара и да је укупна инвестиција вредна 2,5 милијарде 
динара.
- Око милијарду динара износи само ова прва фаза, која се тиче енергетске 
ефикасности, а након тога иде и сређивање унутрашњости. Управо сам 
разговарала са министром Лончаром да ћемо после овога морати да уложимо 
додатна средства у најсавременију опрему, како би заиста здравствени центар 
и заживео. Ово ће бити први објекат у целој Србији, где ће Дом здравља и Општа 
болница, бити на једном месту. Срећна сам и поносим се тиме што сам данас 
управо овде, што показујемо на сваки начин да нисмо политичари који само дају 
празна обећања, већ смо људи који раде у интересу свог народа и своје земље, и када 
нешто обећамо, то и испунимо, истакла је премијерка.
Она је додала да је несрећна ствар код нас у Србији врло често то, да 
многе пројекте започињемо, а да неке никада и не завршимо.
-Клинички центар Ниш, Београд на коме се тренутно ради, Војводина, односно 
Нови Сад, где очекујемо да до краја фебруара потпишемо уговор за реконструкцију 
и изградњу, и Крагујевац, где се тренутно ради на техничкој документацији… 
Само у инфраструктуру и здравство у Србији, улажемо преко милијарду евра, 
нагласила је Брнабић.

Она је подвукла да поред реконструкције медицинског центра у 
Прокупљу, постоје још два важна пројекта за наш град.
-Један је нова Индустријска зона, а ја сам приликом нашег последњег виђења 
обећала да ће бити завршен пренос имовине са Републике на Град Прокупље и то 
је завршено, као и пројектно-техничка документација, а у јануару ове године, 
Министарство привреде је расписало позив за инфраструктурно опремање ове 
зоне и надам се ћемо у наредних неколико месеци кренути и са овим послом. Ту је 
вредност 190 милиона динара. Други врло важан пројекат је “ауто-пут мира”, 
који је веома значајан за овај део Србије и читав Топлички округ. Могу да кажем да 
је већ усвојен просторни план и да се у овом тренутку ради на пројектно-техничкој 
документацији. Очекујемо да ћемо позив за прву фазу имати већ током лета ове 
године, а искрено се надам да ће се са радовима почети до краја 2020. године. То ће 
заиста бити једно другачије Прокупље, другачији Топлички округ, 
поручила је премијерка у Дому здравља и подсетила да је 
председник Србије Александар Вучић отворио нови погон 
Бизлинка 2018. године, а да ће сама перспектива ауто-пута 
помоћи да дође више страних инвеститора, који ће запослити 
велики број људи.
-Урадићемо још доста тога, што ће младе људе задржати да остану у свом 
родном граду и управо ту оснују породице, закључила је премијерка Ана 
Брнабић.
Министар у Влади Републике Србије, Златибор Лончар, честитао 
је здравственим радницима и грађанима почетак радова на 
реконструкцији Дома здравља.
-Разговали смо са људима, и они и даље сумњају јер су им многи 
раније обећавали. Вероваће тек кад се радови заврше. Како све иде 
по плану, сигуран сам да ћемо сви бити задовољни због завршеног 
посла, јер смо и извођаче радова замолили да то буде у року. Ово ће 
бити велика ствар и за Прокупље и за медицину и овај део Србије, 
рекао је Лончар.
Градоначелник Прокупља, Александар Симоновић, каже да је 
испоштовано све оно што је договорено на седници Владе Србије 
октобра месеца 2018. године у Прокупљу. Он се овом приликом 
захвалио најпре председнику Републике Александру Вучићу 
на подршци у реализацији овог важног пројекта за све грађане 
Прокупља и Топлице.
-Захваљујем се овом приликом у име грађана Прокупља и премијерки и Влади 
Републике Србије, која је донела један закључак којим је Топлички управни округ 
прогласила за округ од посебног значаја за Републику Србију. То значи нове 
инвестиције и нова улагања кроз различите пројекте. На седници Владе у Прокупљу, 
најавили смо три велика пројекта, а један од њих је реконструкција постојећег Дома 
здравља и изградња новог модерног медицинског центра. Дом здравља у Прокупљу, 
грађен је од 1970. до 1989. године. Од тада ништа није урађено. Никада нико није 
смогао снаге да се овај објекат заврши, као што је то учинила Влада Републике 
Србије, реко је Симоновић.
Како додаје, други важан пројекат је изградња ауто-пута, која ће 
кренути у току ове године. 
-Надам се да ћемо се за неколико месеци видети опет у Прокупљу, када ћемо 
поставити камен темељац за нову Индустријску зону. Захвалио бих се и министру 
Златибору Лончару, који нас је подржавао у овом пројекту и својим сугестијама, 
захваљујући искуству које има, допринео томе да  пројекат буде још бољи. Такође 
се захваљујем нашем народном посланику и председнику скупштинског Одбора 
за здравље и породицу Дарку Лакетићу на подршци коју пружа нашој локалној 
самоуправи у годинама иза нас, подвукао је градоначелник Прокупља 
Александар Симоновић.

Л.С.

Дарко Лакетић: Власт по први пут препознаје Топлицу

Народни посланик из Топлице, Дарко Лакетић, рекао је да власт по први пут препознаје Топлицу као најзначајнији део Србије.
-Сетите се шта је председник Александар Вучић једном приликом рекао „кад се ратовало, Топлица је прва дала јунаке“. Сада тај дуг треба да се врати Топлици, кроз овакве 
пројекте. Реконструкција Дома здравља је само почетак,  нагласио је народни посланик Дарко Лакетић.

АКТУЕЛНО
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Туристичка организација на Сајму туризма у Београду

Настављени радови у Улици Војводе Мишића

На 42. Међународном 
сајму туризма, који је 
од 20. до 23. фебруара 
одржан у Београду 
под слоганом “Пут под 
ноге”, присуствовало 
је 900 излагача из 
Србије и 40 земаља 
света. На овој 
највећој туристичкој 
манифестацији у овом 

делу Европе, представила се и Туристичка организација града 
Прокупља.
Вршилац дужности директора Туристичке организације, Симон 
Симоновић, изјавио је да је циљ Сајма био да се представе не 
само туристички, него и други потенцијали нашег града, али и 
да се привуку инвеститори.
-И поред кратког времена за припреме, сматрам да смо достојанствено 
представили град Прокупље. Захваљујући многобројним партнерима, 
посетиоцима штанда показали смо сву разноврсност и потенцијале 
наше локалне самоуправе, рекао је он и додао да су током Сајма, 
остварени многобројни контакти са домаћим и страним 
партнерима, у циљу размене искустава о раду туристичких 
организација.
Да се туризму у локалној самоуправи поклања велика пажња, 
сведочи и податак да су штанд посетили и начелник Топличког 
управног округа Милан Аранђеловић и градоначелник 
Прокупља Александар Симоновић.
- Партнери на Сајму, били су Хотел “Хамеум”, Удружење “Волимо Јастребац”, 

Етно село Гребац, винарије „Топлички виногради“, „Доја“, „Аранђеловић“ и 
„Костић“, фабрика “Пионир” – погон у Прокупљу, “Милан Топлица”, ресторани 
“Олимпик”, “Стела”, “Александар” и “Варошки сокак”, Народни музеј 
Топлице, Народна библиотека “Раде Драинац” и други, рекао је Симон 
Симоновић, који се захвалио свима који су пружили подршку 
да се на овом скупу, град Прокупље представи у најбољем 
светлу.  

Представљање потенцијала Прокупља и привлачење 
инвеститора

Постављају се бехатон плоче на тротоару
Лепо време, омогућило је наставак радова на постављању 
бехатон плоча на тротоару у Улици Војводе Мишића.
Члан Градског већа за инфраструктуру, Жарко Копривица, 
изјавио је да су радови на тротоару у Улици Војводе Мишића 

трајали до краја прошле године и да су прекинути због 
неповољних временских услова.
-Чим су се створили услови, радови су настављени. Бехатон плоче на 
тротоару, биће постављене са обе стране Улице Војводе Мишића, од 

Страхињића Бана до Ратка 
Павловића, изјавио је он 
и додао да ће плоче 
бити постављене на 
површини од 880 
квадратних метара.
Средства за ове 
радове, у износу од три 
милиона динара без 
ПДВ-а, обезбеђена су 
из градског буџета.
Копривица је 
нагласио да ће, чим 
се време пролепша, 
почети многи 
и н ф р а с т р у к т у р н и 
радови, како у 
градским, тако и у 
сеоским срединама. 

Д.Б.

Д.Б.

АКТУЕЛНО
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М.М.  Д.М.

Прокупљу од Владе Јапана шест милиона динара

Отварање Инфо центра за реадмисију
-Влада Јапана, уложиће 6.000.000 динара у отварање Центра за повратнике 
и локално становништво у Прокупљу, рекао је председник Друштва 
Рома Прокупље Дејан Живковић.
Друштво Рома, уз финансијску подршку амбасаде Јапана 
у Србији и ГИЗ-а, у наредних годину дана спроводиће тај 
пројекат, а у том циљу биће обновљен објекат друштвеног 
центра у ромском насељу „Черкез мала“ у Прокупљу.
Церемонији потписивања уговора о сарадњи између 

Србије и Јапана, у Влади Републике Србије, присуствовали 
су потпредседница Владе Републике Србије Зорана 
Михајловић, амбасадор Јапана у Србији Ђунићи 
Марујам, амбасадор Немачке у Србији Томас 
Шиб и градоначелник Прокупља Александар 
Симоновић.
-Центар за реадминистранте ће омогућити 
повратницима да имају боље услове за 
образовање и социјалну заштиту, рекла је 
Михајловићева и додала да, када је реч о 
инклузији Рома и Ромкиња, има још пуно посла.
Градоначелник Прокупља, Александар 
Симоновић је истакао да је захваљујући политици 
председника Александра Вучића и Владе, Србија 
данас боље место за живот и да ће овај пројекат 
допринети да се ромска заједница у Прокупљу 
оснажи и врати образовању, као кључном кораку 
ка запошљавању.
-Србија се сврстава у групу „сигурних земаља порекла“. У 
прошлој години, око 3.000 миграната је враћено у Србију из 
Немачке, од којих је 80 одсто било Рома. Узроци миграције 
су незапосленост и ниска примања. Последице за Србију 
могу бити смањење броја становника и економско слабљење земље због 
одлива радне снаге, рекао је Симоновић и додао да постоји много 
начина да се ови проблеми реше.
-То су подизање свести о важности укључивања деце у образовни 
систем (курсеви српског језика за децу повратника), кампање 
фокусиране на спречавање илегалних миграција у земље Европске уније, 
олакашано укључивање повратника у активне мере на тржишту рада, 
организовање стручних обука како би се повећала запошљивост (занати, 
преквалификације), помоћ при писању ЦВ-а и пријава на конкурс, попуњавању 
пријава, нагласио је Симоновић.
Према његовим речима, локална самоуправа има добру 

сарадњу са удружењима Рома.
-Они чине 10 одсто укупног становништва у Прокупљу, и обзиром да 
су најрањивија група становника, треба их оснажити, закључио је 
градоначелник Прокупља Александар Симоновић.
Пројекат реконструкције Центра за повратнике и локално 
становништво у Прокупљу, намењен је повратницима, пре 
свега ромске националности, депортованима и онима који 
су се добровољно вратили из западноевропских земаља, са 
територије југа Србије и потенцијалним мигрантима са југа 
Србије.
-Захвални смо Влади Јапана и Немачке, што су наш град препознали као 
значајну локацију на југу Србије за повратнике из западних земаља, међу 
којима је велики број Рома, казао је Дејан Живковић.
Према његовим речима, овај Центар за реадмисију, као први 
такав у Србији, омогућиће повратницима да добију праве 
информације у области образовања и социјалне заштите и 
укључивања у друштвени живот.
-Поред „Инфо пулта“, важну ставку за инклузију Рома представља и 
могућност преквалификације, а све у циљу што бржег налажења посла,  казао 
је Живковић и нагласио да ће преквалификацију организовати 
Национална служба за запошљавање, бесплатно.
Он је истакао да ће овај пројекат допринети да се ромска 
заједница у Прокупљу оснажи и да путем образовања брже 
дође до посла.
Овај пројекат, за који је Влада Јапана обезбедила 51.208 
евра, део је заједничке иницијативе Јапана и Немачке, којим 
ће оживети целокупан рад Центра за повратнике и локално 
становништво у Прокупљу.

Укључујући овај грант, укупан износ јапанске помоћи кроз 
пројекте за основне потребе становништва (ПОПОС) у Србији 
од 1999. године, износи преко 14,4 милиона евра. Укупан износ 
јапанске помоћи Србији у току истог периода премашује 508 
милиона евра.
ПОПОС донације имају за циљ да подрже друштвени развој 
кроз пројекте за основне потребе становништва. Влада 
Јапана пружа финансијску помоћ неопходну за спровођење 
пројеката који ће допринети економском и социјалном развоју 
земље. Животна средина, здравствена заштита, образовање 
и социјална заштита су главне области интересовања Владе 
Јапана. Од 1999. године, у Републици Србији реализовано је 
228 ПОПОС пројеката. 

АКТУЕЛНО
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Обележена 103. годишњица Топличког устанка

Представљене две историјске књиге у Народном музеју

Слободу морамо љубоморно чувати

Монографија и „Топлички зборник“ од капиталног значаја

Уз војне почасти, у Прокупљу је обележана 103. годишњица 
Топличког устанка. Тим поводом, на споменик Топличанима 
палим у ратовима 1912-1918. и жртвама у Народном устанку, 
венце су положили Ненад Нерић, државни секретар у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, представници Министарства одбране и Војске 
Србије, Топличког управног округа, Града Прокупља, као и 
многобројна удружења.
У свом говору, Нерић је нагласио 
да су Коста Миловановић Пећанац, 
Коста Војиновић Косовац, Урош 
Костић, Радосав Булатовић, Ђорђе 
Цекић, Милинко Влаховић, Тошко 
Влаховић, свештеник Димитрије Мита 
Димитријевић, Милан Дрљевић и 
Јован Радовић, само нека од имена 
којих се морамо сетити данас, овде у 
Прокупљу, пред спомеником храбрим 
Топличанима, који су пре 103 године 
рекли НЕ бугарском окупатору који се 

дрзнуо да, поред слободе, народу Топлице одузме и српски 
идентитет.
-Присилна регрутација у бугарску окупаторску војску, била је кап у чаши 
напаћеног народа који на позив устаника, подиже једини устанак у Европи. 
Тај 26. фебруар 1917. године, остаће у сећању српског народа као један од 
најчаснијих датума у његовој богатој историји. У Топличком устанку, 
страдало је 20.000 људи, а око три хиљаде устаника је убијено. На крви 
сваког од њих почива и наша данашња слобода коју морамо љубоморно 
чувати. У данашње време, када наилазимо на многобројне изазове, дела 
топличких устаника морају нам бити водиља, изјавио је Нерић и 
додао да су економски опоравак наше земље и очување мира, 
најзначајнији циљеви.
Нерић је подвукао да битку који данас водимо, под вођством 
председника Србије Александра Вучића, није лакша од оне 
коју су водили наши преци.
-У тој борби морамо истрајати и победити, како би наша Србија 
била добро место за живот, закључио је Ненад Нерић.
Заменик градоначелника Прокупља, Мирољуб Пауновић, 
рекао је да је почетак присилне регрутације српских синова 
у окупаторске јединице, који су требали да крену на своје 
најрођеније, оно што је устанике подигло на оружје.
-Пре 103 године, Топличани су почели са одбраном свог идентитета. 
Поносни, слободољубиви и правдољубиви потомци Југ Богдана и Милана 
Топлице, нису питали за цену слободе. Ови устаници, запалили су искру наде 

и јутро слободе, које ће засијати над окупираном 
Србијом и Европом, рекао је он и додао да су 
јунаци Топличког устанка, припадници 
Гвозденог пука, дали најбољи пример 
младим генерацијама шта значи љубав 
и жртва за отаџбину и слободу.
У културно уметничком програму, 
учествовао је хор Музичке школе 
“Корнелије Станковић”, Душан 
Барјактаревић и Анастасија Радуловић, 
чланови Књижевне омладине Дома 
културе. 

У присуству представника 
Владе Републике Србије, 
Министарства одбране, 
локалне самоуправе и грађана 
Прокупља, у Народном музеју 
Топлице, представљене су две 
историјске књиге од капиталног 
значаја. Реч је о монографији 
„100 година од Топличког 
устанка и 100 година од 
ослобођења Прокупља у Првом 
светском рату“, као и четвртом 
броју часописа за друштвено-
хуманистичке науке „Топлички зборник“. Обе су објављене 
у издању Народног музеја Топлице и Историјског архива 
Топлице из Прокупља.
Овом приликом, о књигама су говорили историчар и директор  
Народног музеја Топлице Дарко Жарић и директор Историјског 
архива Топлице Милан Стојановић, али и професор историје 
на Филозофском факултету у Нишу др Дејан Антић.

Како су објаснили издавачи, 
монографија садржи текстове и 
фотографије који бележе програм 
који је у Прокупљу одржан поводом 
стогодишњице Топличког устанка, 
као и откривање споменика 
„Гвозденом пуку“.
Четврти број „Топличког зборника“, 
урађен је тематски и у њему су 
представљени аутори, који су 
учествовали на међународном 
научном скупу „Топлички устанак 
1917. године – 100 година касније“. 

Скуп је одржан у Народном музеју Топлице, од 23. до 26. 
фебруара 2017. године, у организацији ове установе културе, 
али и Историјског архива Топлице и Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије.
Овај зборник садржи 27 радова 40 аутора, којих је на 
поменутом скупу, поред Србије, било и из Енглеске, Ирске, 
Русије и Бугарске. 

Д.Б.

Л.С.

ДРУШТВО
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Министарство одбране расписало конкурс за пријем ученика

Одржан први круг такмичења у знању о саобраћају

Презентација војних школа прокупачким основцима 
и средњошколцима

„Пажљивкова смотра“ за малишане у Прокупљу

Поводом расписивања конкурса за пријем ученика и кадета у 
војне школе, представници Војне академије и средњих војних 
школа у Београду, посетили су  Прокупље и у основним и 
средњим школама одржали презентацију војних школа.

-Министарство одбране расписало је конкурс за пријем 50 ученика у Средњу 
стручну војну школу и 135 ученика у Војну гимназију. Војна академија примиће 
177 кадета на шест студијских програма, док ће Медицински факултет 
Војномедицинске академије уписати 25 кадета на студије медицине. Сви 
кандидати за упис у војне школе морају бити држављани Републике Србије, 
да су здравствено способни и да нису кривично гоњени, истакао је мајор 
Данко Рондовић и позвао све заинтересоване ученике да 
се за информације око уписа јаве канцеларији надлежног 
центра Министарства одбране у Прокупљу, где могу поднети 

и потребну документацију.
Он је овом приликом подсетио на то да свака школа има 
и посебне услове за упис, као на пример Војна академија, 
која уписује кандидате рођене 1999. године и касније, да је 

потребно да имају минимално добар 
успех у средњој школи, као и врло 
добру оцену из владања.
Позивајући ученике да се определе 
за образовање у војним школама, 
мајор Рондовић је подсетио на велике 
предности које оне пружају, као што 
су бесплатан смештај и исхрана у  
интернатима, бесплатни уџбеници, 
наставни материјал, трошкови 
превоза, здравствена заштита, 
као и стипендија. Војна академија 
обезбеђује стипендију од 15 до 20 
хиљада, док средње војне школе 
ученицима додељују стипендију од 5 
до 10 хиљада.
Млади Прокупчанин, Андреја Антић 
је ученик трећег разреда Средње 
стручне војне школе, смер ратно 
ваздухопловство и противваздушна 
одбрана.

-Желео бих да својим суграђанима укажем на предности школовања у 
војним школама у Београду. Поред тога што нам је све обезбеђено, почев 
од смештаја, исхране и стипендије, услови за школовање су заиста 
феноменални. Највећи плус је свакако изузетно стручни кадар у војним 
школама, али и изузетно добри услови за боравак, коришћење различитих 
садржаја, у реновираним  и лепо уређеним просторијама. У војним школама, 
упознаћете најбоље другаре, пријатеље за цео живот, јер интернатски 
начин живота нуди најлепша искуства, истакао је Андреја Антић из 
Прокупља. 

У оквиру пилот пројекта Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије, под називом “Пажљивкова смотра”, а у 
сарадњи са локалном самоуправом, у Прокупљу је одржан 
први круг такмичења у знању о саобраћају. Такмичили су се 
сви ученици првог и другог разреда прокупачких основних 
школа и сви полазници најстарије групе Предшколске 
установе “Невен”.

Испред локалне самоуправе, почетку акције у Основној школи 
„Никодије Стојановић Татко” и вртићу “Бајка“, присуствовала 
је члан Градског већа за просвету, омладину и спорт Маја 
Ранђеловић, као и представници Полицијске управе у 
Прокупљу.
Поделу тестова и регуларност такмичења, контролисали 
су учитељи, васпитачи и директори Таткове школе Срђан 
Ковачевић и ПУ “Невен” Весна Јовановић.
Како је речено, циљ овог пројекта, јесте да деца кроз тестове 
обнављају досадашња и стичу нова знања, што повећава 
њихову безбедност у саобраћају.
Пројектом је обухваћено око 1.000 основаца и 300 предшколаца 
на градском и сеоском подручју Прокупља.
Пројекат се састоји из више фаза. У првој фази, деца по 
одељењима у свим основним школама и вртићима раде тест, 
који касније прегледа стручна комисија, у нашем случају у 
Нишу и саопштава резултате.
Најбоље пласиране екипе предшколског узраста, првог и 
другог разреда, пласираће се на општинско такмичење и 
освојити вредне награде. 

Љ.М.

M.М.

ДРУШТВО
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Одржан KОМС Инфо дан у Прокупљу

Квалитетнија услуга за грађане

За већу безбедност учесника у саобраћају

Важан активизам код младих

Проширен паркинг простор у граду

Замена поломљених и оштећених знакова

Kровна организација младих Србије, реализовала је други 
по реду Инфо дан, у Kултурно образовном центру “Топлица” у 
Прокупљу. Теме које су обухваћене Инфо даном, биле су оне 
које су препознате као значајне за младе у Топличком округу. 
О подстицању активизма код младих, присутнима је говорила 
Мирјана Ранђеловић, ученица Гимназије, чланица ТНТ групе, 
волонтерка “Филм клуба” Прокупље, волонтерка Мингл 
портала у оквиру Београдске отворене школе и волонтерка 
Kанцеларије за децу и младе Општине Прокупље, док је о 
предузетништву младих говорио Ненад Kоцић, корисник 

пројекта “Оснаживање младих пољопривредника” Фондације 
“Ана и Владе Дивац”.
Учеснике Инфо дана чинили су представници локалних 
удружења и организација младих и за младе, као и 
представници локалних самоуправа. Они су кроз дискусију 
потврдили важност подстицања активизма код младих на 
локалном нивоу, као и оснаживање младих пољопривредника. 
Такође, они су као значајну тему издвојили и потребу 
регулисања положаја волонтера и побољшања доступности 
информација о могућностима за волонтирање. Учесници 
су још говорили о примерима добре праксе и закључили да 
пракса показује да на мотивисаност младих да узму учешће у 
различитим активностима најчешће утичу позитивна искуства 
њихових вршњака.
Овим путем, представљен је рад Kровне организације младих 
Србије, као највишег представничког тела младих у Србији, и 
пружен је увид у активности које она организује, као и то како 
заинтересоване организације и удружења могу да постану део 
KОМС мреже, коју чини 108 удружења младих и за младе из 
различитих делова Србије.
Инфо дан у Прокупљу је један од три које KОМС организује 
уз подршку Министарства омладине и спорта, а у оквиру 
пројекта Заједно за младе 2.0. Инфо дан је још одржан у 
Сремској Митровици и Суботици.  

У циљу повећања капацитета паркинг простора, још једна 
улица у центру града добила је око тридесет уређених места 
за паркирање. Реч је о Улици Војводе Мишића, која се налази 
у првој паркиралишној зони, а у којој се сада наплаћује 
паркирање.
-Како је ова Улица недавно уређена, стекли су се услови да она и званично 
постане део паркинг простора. То је урађено на основу Студије о 
стационарном пројекту Града Прокупља, чиме је сада укупан простор за 
паркирање проширен, и износи око 300 места, казао је из Паркинг 
сервиса Душан Милосављевић. 
Уређењем паркинг простора, Јавно комунално предузеће 
“Хамеум“, у оквиру којег ради Паркинг сервис, настоји да 
грађанима пружи што квалитетнију услугу паркирања, али и 
да допринесе решавању мирујућег саобраћаја. У Прокупљу, 
паркирање у првој зони кошта 36 динара, док се у екстра зони 
наплаћује 60 динара по сату. Месечна карта за станаре износи 

670 динара, за физичка лица 1.500 динара, запослени треба 
да издвоје 1.115 динара за паркинг, док је ова цена за правна 
лица 3.000 динара. 

Правилно постављен и 
видљив саобраћајни знак, има 
значајну улогу за безбедност 
свих учесника у саобраћају. 
У склопу својих редовних 
послова, о одржавању ових 
знакова, брину се радници 
Јавно-комуналног предузећа 
“Хамеум”.

Помоћник директора овог предузећа, Братислав Дуњић, 
изјавио је да они велику пажњу поклањају исправности 
саобраћајних знакова.
-Оштећене или поломљене стубове и знакове, погрешно постављене и 
искривљене, одмах доводимо у исправно стање, по пријавама надлежних 
служби, грађана и самих наших радника. До оштећења стубова и знакова, 
долази због неодговорног понашања несавесних појединаца или возача, као 
и вишегодишњег деловања временских прилика, изјавио је он и додао 
да је прошле године, промењено близу 200 стубова и знакова. 

Љ.М.

Љ.М.

Д.Б.

ДРУШТВО
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Бесплатна правна подршка маргинализованим групама

Настављене активности Црвеног крста

Дом здравља Прокупље

Студенти проверавају знање

Пакети са храном достављени свим корисницима

Лекарско уверење за поседовање оружја по 
хитном поступку

Клуб за оснаживање младих “КОМ 018” из Ниша, у сарадњи 
са Друштвом Рома из Прокупља, одржао је састанак на 
коме се говорило о пружању 
бесплатне правне подршке 
маргинализованим групама. 
Носилац овог пројекта је КОМ 
018, а партнери су Правни 
факултет из Ниша и студенти 
завршних година овог факултета.
Координатор пружања мобилне 
правне подршке, Никола 
Божановић, изјавио је да они 
раде од 2016. године и да је скоро 
250 лица до сада остварило нека 
од основних права.
-Клуб за оснаживање младих има двоструку улогу. Осим пружања правне 
подршке маргинализованим групама, азилантима и тражиоцима азила, 

студенти Правног факултета, на практичан начин, проверавају своје 
знање, изјавио је он и додао да се, осим Прокупља, бесплатна 

правна подршка пружа у Лесковцу 
и Нишу.
Студент четврте године Правног 
факултета, Марко Ћирић, нагласио 
је да је добро што су и студенти 
укључени у пројекат.
-Током практичног рада, настојимо да 
применимо знања стечена на факултету. 
У томе нам помажу професори и 
координатори пројекта. Током 
досадашњег рада, тражиоцима правне 
подршке, давали смо савете како и на који 

начин могу да остваре своја права, рекао је Ћирић и подвукао да му 
овај рад много значи током студирања. 

Прва овогодишња акција поделе 
пакета са храном је завршена, а како 
наводе надлежни у Црвеном крсту у 
Прокупљу, већи део ове хуманитарне 
помоћи, дистрибуиран је корисницима 
на сеоском подручју.
-Наше екипе, у сарадњи са председницима 
месних заједница,  свакодневно су достављале 
пакете најугроженијим грађанима. Помоћ у 
основним животним намирницама, стигла 
је и до најудаљенијих прокупачких села. Наши 

волонтери су искористили зимски распуст 
и слободно време посветили хуманитарном 
раду. Заједно са запосленима у Црвеном 
крсту, обишли су сва прокупачка села и 
максимално помогли да се ова акција што 
успешније спроведе, 
рекао је секретар Црвеног крста у 
Прокупљу Драган Суботић.
Према његовим речима, средства 
за набавку хуманитарних пакета, 
обезбеђена су из буџета Града 
Прокупља. 

-Прокупчани ће, лекарска уверења за поседовање и ношење оружја, у Дому 
здравља моћи да добију по хитном поступку, саопштили су из те 
здравствене установе.
Како су нагласили, сви заинтересовани, потврду у тој установи, 
моћи ће да добију без редова и листе чекања сваког радног 
дана, осим петка.

У Дому здравља очекују да ће се на овај начин смањити велике 
гужве за издавање уверења за поседовање и ношење оружја, 
обзиром да је при крају рок за замену старих оружаних 
листова.
-Многи грађани нису до сада обавили ту обавезу, па се последњих недеља, због 
повећаног интересовања за издавање уверења, стварају гужве, истакли су 

у Дому здравља.
Такође подвлаче да уверења 
издају четири дана у недељи, 
како би избегли дуга чекања 
и гужве приликом обављања 
лекарских прегледа.
У Дому здравља се надају да 
ће захваљујући овој акцији, 
свим заинтересованим 
грађанима омогућити 
да у законском року 
заврше обавезу везану за 
поседовање оружја.

Љ.М.

Д.Б.

М.М.

ДРУШТВО
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Вече дружења бивших, садашњих и 
будућих асова

У организацији Спортског савеза и Града Прокупља, одржан 
је 40. јубиларни избор најбољих у спорту, односно свечаност 
на којој су додељена признања најуспешнијим спортистима 
Прокупља у 2019. години.
У име локалне самоуправе, спортисте и све присутне, 
поздравила је Маја Ранђеловић, члан Градског већа 
за просвету, омладину и спорт, која је честитала свим 
добитницима признања и нагласила да је привилегија дружити 
се са спортистима.
Додела је почела у категорији „перспективни млади спортиста“, 
где су захвалнице добили Павле Веселиновић, Петар 
Ђорђевић,  Лука Перић, Војин Виденовић, Марта Нешић, Јован 
Арсенијевић, Вељко Павловић, Анђела Анђелковић, Софија 
Поштић и Сташа Копривица.
За најбољу пионирку, изабрана је Неда Стојановић, чланица 
ОК Топличанин 2002, која је почела да се бави одбојком 2015. 
године, и добрим радом и великим пожртвовањем, изборила 

се за прилику да дебитује за први тим. Њен труд није прошао 
незапажено јер је добила позив за пионирску репрезентацију 
Србије.
У конкуренцији пионира, није било дилеме. Најбољи је Урош 
Грујић из Гимнастичког клуба, који је ове године освојио је 
3. место у вишебоју у Пионирској лиги и још три медаље у 
финалу по справама. Као десетогодишњак, наступао је са 
такмичарима који су две године старији од њега и члан је 
кадетске репрезентације Србије.
Најуспешнија кадеткиња је Теодора Јанићијевић из ОК 
Топличанин, која је још као најмлађа у групи показала велику 
љубав према одбојци. Редовним тренирањем, упорношћу и 
радом, постала је веома битан играч у сениорској екипи, која 
се пласирала у виши ранг.
Код кадета најбољи је Немања Минић, члан МОК Топличанин 
97. Висином и виталношћу, креацијом и пуцачким 
способностима на терену, полако проналази пут из пионира 
до сениорског тима. Са 18 одиграних утакмица и 160 поена 
са својом екипом, освојио је прво место у Међуокружној 

лиги Лесковац.

У конкуренцији јуниорки, за најбољу 
је изабрана Анастасија Стошић из 
Шах клуба Топличани, која је са 
својом екипом освојила прво место и 
пласирала се у Прву лигу Централне 
Србије. На првенству Централне 
Србије до 16 година, освојила је седмо 
место, а на првенству Србије до 16 
година, била је једанаеста.
Најуспешнији јуниор је Лазар Лазовић, 
члан Кошаркашког клуба Топличанин, 
који је стандардни првотимац и, иако 
има 17 година, постао је носилац игре 
првог тима у Српској лиги.
Специјална захвалница за допринос 
развоју спорта, припала је Љубиши 
Јовићу из Планинарско скијашког 
клуба Топлица. 
Спортски савез доделио је захвалице 
за промовисање књига о спорту 
Милораду Динићу за књигу „Шах у 

ИЗБОР СПОРТИСТЕ
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Прокупљу 1946-2018“, Бојану Марковићу за књигу 
„Златно доба топличког бокса“, Небојши Куртићу 
за књигу „Пут до тајни далеког истока“ и Момчилу 
Станковићу за књигу “ФК Топличанин 1919-2019“. 
Постхумна признања додељена су Миодрагу 
Павловићу, Зорану Ђурићу и Владимиру 
Миленковићу.
За најуспешнијег тренера, изабрана је Ана 
Бендераћ из Шах клуба Топличани, која је са својом 
екипом освојила прво место на такмичењу Друге 
лиге Централне Србије, чиме је изборен пласман у 
Прву лигу Централне Србије.
Сјајни резултати постигнути су у сезони 2018/19, 
када је сениорски тим на крају освојио прво место 
и пласирао се у виши ранг и тако се после десет 
година вратио на старе стазе славе. Данас са 
својим сениорским тимом, Омладинском школом, 
са девет лиценцираних спортских стручњака, као и 
са пет млађих селекција и укупно 180 играча, чини 
окосницу играња, развоја и омасовљења спорта. У години 
јубилеја, 100 година играња фудбала у Прокупљу и постојања 
клуба, пласманом у виши ранг и залагањем играча и спортских 
радника који воде Топличанин, сасвим заслужено, за најбољи 
клуб за 2019. годину изабран је Омладински фудбалски клуб 
Топличанин.

Награда за животно дело припала је Љубиши Милосављевићу 
Бишку из Рукометног клуба Топличанин, који је 47 година у 
спорту и са непрекидном играчком каријером од 20 година. 
Као играч у конкуренцији врхунских асова Прокупља, био је 
на трећем месту. Као тренер, увео је екипу два пута у виши 

ранг. Проглашаван је у избору Спортског савеза за најбољег 
тренера. На челу клуба, био је од 2004. до 2014. У том периоду, 
клуб улази у Другу лигу Југ, што је довело до добијања Плакете 
Свети Прокопије 2005. године.
Најбоља спортисткиња Прокупља за 2019. годину је Данијела 
Кричак из Женског рукометног клуба Топличанин. Играчица 

која је у својој каријери бранила боје многих клубова, по други 
пут се вратила у Топличанин, са намером да до краја каријере 

остане у Топличанину. У сезони иза нас, налази се на 
свим листама најбољих играча и стрелаца. Изузетно 
је посвећена спорту, дисциплинована и подређена 
колективу.
За најбољег спортисту, изабран је Иван Каличанин, 
капитен Фудбалског клуба Топличанин. Као 
десетогодишњак, играчку каријеру почео је 1995. године 
у Омладинској школи и веома брзо, 2001. године, постаје 
стандардни играч првог тима на позицији централног 
везног. У сениорском тиму, приказује одличне игре и 
афирмише се као играч врхунске технике. Својим играма, 
постигнутим головима и фер-плејом, врло брзо се 
наметнуо као вођа екипе. У пролеће 2019. године, враћа 
се у Топличанин. Врло брзо постаје капитен екипе, који 
својим играма, головима и залагањем даје пун допринос 
пласману Топличанина у виши ранг.

ИЗБОР СПОРТИСТЕ
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Реконструкција система грејања и централне кухиње у објекту „Радост“

На сајту Града Прокупља отворен сервис за грађане

Није било прекида у раду Народне кухиње

Бољи услови за боравак и рад деце и запослених

Пријавите проблем

Дневно се делило око 300 оброка

Реконструкција система грејања и централне кухиње у објекту 
„Радост“, једном од четири објекта Предшколске установе 
“Невен” у Прокупљу, одвија се планираном динамиком. Фаза 
реконструкције система грејања је завршена, тако да су се 
малишани вратили у објекат.
Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније, 
преко програма ЕУ ПРО, уз суфинансирање из средстава Града 

Прокупља.
Менаџер пројекта, Маја Башић, изјавила је да је ово веома 
значајан пројекат, будући да се у објекту „Радост“ налази 
централна кухиња, из које се храна дистрибуира у све 
остале објекте, а која од изградње није реконструисана. 
Реализацијом овог пројекта, побољшаће се услови за боравак 
и рад 903 детета и 99 запослених, тако што ће се обезбедити 
квалитетнија припрема, снабдевање и дистрибуција хране у 
сва четири вртића. Са друге стране, реконструкција система 
грејања, подразумева замену котлова и енергента, односно 
прелазак са течног горива на пелет, чиме се доприноси 
очувању животне средине.
Ако се овоме дода унапређена енергетска ефикасност објекта, 
која је завршена крајем прошле године, неоспорно је да ће 
завршетком и овог пројекта, доћи до смањења и трошкова 
грејања и потрошње електричне енергије, а уштеђена средства 
моћи ће да се користе за даље унапређење рада Предшколске 
установе и боравка деце у вртићима. 
Извођач радова је група понуђача коју заступа АМИ – МОНТЕР 
д.о.о. из Kрушевца, која је изабрана у поступку јавне набавке, 
коју је спровео Град Прокупље. 

Грађани Прокупља имају могућност да се путем сајта Града 
Прокупља, обрате Одсеку за односе са јавношћу и протокол, и 
том приликом пријаве проблем, информишу се и слично.
Како би проблеми који муче наше суграђане, благовремено, 
ефикасно и брзо стигли на праву адресу, треба их упутити у 
писаној форми, искључиво путем мејла.
Ово је уједно и најефикаснији и најједноставнији начин да се 
са проблемима грађана директно упознају они који најбоље 
могу да помогну у њиховом решавању.
Ради се о појединачним инфраструктурним, комуналним и 
сличним проблемима, чије решавање ће побољшати услове 
живота грађана.
Своја питања, грађани могу да упуте слањем мејла на адресу 
https://prokuplje.org.rs/servis-za-gradjane-prijavite-problem/. 
Захтев треба да садржи име и презиме, мејл адресу подносиоца 

проблема, тему проблема и образложење, у коме би се 
подробно објаснио проблем због кога се грађанин обраћа 
локалној самоуправи за помоћ.

Током јануара и фебруара месеца, Народна кухиња радила је 
без прекида. Социјално угроженим породицама, дневно се 
делило око 300 оброка.
-Радним данима, делила су се кувана јела. Ни током викенда, корисници 
Народне кухиње нису остајали без хране, јер су тада добијали суве оброке, 
изјавио је секретар Црвеног крста у Прокупљу Драган Суботић 
и додао да се месечно, у просеку, подели 6.600 куваних и 1.200 
сувих оброка.
Према његовим речима, намирнице за кувана јела добијају 
од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Црвеног крста Србије, док за куповину 
сувих оброка, средства обезбеђује локална самоуправа. 
Драган Суботић је истакао да се храна дели на основу спискова 
које Црвени крст добија од Центра за социјални рад. 

Љ.М.

Д.Б.

Љ.М.

ДРУШТВО
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Књига ујединила житеље Нове Божурне

Представљен пројекат “Партнерство за праведно и квалитетно образовање“

Дело које има историјски значај

Да заједно изградимо свет у коме деца могу 
срећно да живе

Д.Б.

Љ.М.

Промоција књиге ”Нова Божурна”, аутора проф. Радивоја Д. 
Стојиљковића, изазвала је велико интересовање мештана 
овог насеља. Овом јединственом културном догађају, 
присуствовали су градоначелник Прокупља Александар 
Симоновић и заменик градоначелника Мирољуб Пауновић са 
сарадницима, отац Слободан Петровић испред цркве Свети 
Прокопије и мештани суседних села.
Говорећи о књизи, дугогодишњи директор Народне 
библиотеке у Прокупљу и професор књижевности у пензији, 
Драган Барјактаревић, рекао је да је она непроцењиво благо.
-Аутор књиге се доследно држао теза Одбора за село, Српске академије 
наука и уметности и написао је књигу која има један историјски значај. 
Стојиљковић је као искусни истраживач и хроничар, користио бројну архивску 

и другу грађу у прикупљању података, а служио се и методом анкетирања 
бројних саговорника. Вредност књиге огледа се и у томе што се у њој говори 
о настанку села, првим становницима, обичајима, култури и традицијама 
које су се неговале, рекао је Барјактаревић и нагласио да је аутор 
књиге систематизовао рукопис у више поглавља.
Према његовим речима, вредност књиге огледа се и у 
родослову свих породица овог села, од око 60 домаћинстава. 
Барјактаревић је подвукао да је књига написана лаким и 
разумљивим језиком за све читаоце.
Градоначелник Прокупља, Александар Симоновић, изразио је 
велико задовољство што је присуствовао овој промоцији.
-Ово је први пут да присуствујем промоцији књиге која се одржава у сеоској 
средини. Драго ми је да постоји овако сложно село. Сваки детаљ у књизи је на 
свом месту. Сама књига је једно велико благо, не само за мештане села, него 
и за ширу друштвену заједницу, изјавио је он и додао да би пример 
житеља Нове Божурне, требало да следе и становници осталих 
села.
-Идеја о писању књиге, потекла је у јануару 2016. године. Да би угледала 
светлост дана, обишао сам многе архиве и културне установе, а користио 
сам и стручну и путописну литературу. Велику помоћ у писању, имао сам 
и од стране др Мирјане Бечејски Барјактаревић из Алексинца и проф. Јелене 
Радић из Нове Божурне, рекао је аутор књиге Стојиљковић, који 
је писао и хронике села Доња и Горња Стражава, Ђуровац и 
Горње Кординце. 
Издавач књиге „Нова Божурна“ је Културно-просветна 
заједница Србије. 

У оквиру укључивања у рад на пројекту 
“Партнерство за праведно и квалитетно 
образовање“, који се реализује под 
покровитељством Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике 
Србије, у Прокупљу је одржан састанак у 
Основној школи „Милић Ракић Мирко“. Слоган 
пројекта је „Да заједно изградимо свет у коме 
деца могу срећно да живе“.
Састанку су присуствовали представници 
Школске управе Ниш,  Дечије фондације 
“Песталоци“, Центра за интерактивну 
педагогију, основних школа „Милић Ракић 
Мирко“, “Никодије Стојановић Татко“ и 
„9.октобар“. Испред локалне самоуправе, 
састанку је присуствовала члан Градског 
већа за просвету, омладину и спорт 
Маја Ранђеловић, представници Одељења за друштвене 
делатности, као и градских невладиних организација.
Пројекат се организује у три фазе, у трајању од по три године, а 
након сваког од ових периода, врши се евалуација спроведених 
активности. Пројекат подразумева равномеран упис деце из 
осетљивих група у основне школе, како би се у свим основним 
школама нашао приближно једнак број деце из ових група. 
Тај циљ се остварује сарадњом „фокус шкoле“ са партнерским 
школама у окружењу, кроз заједничке активности, обуке 

наставног особља, сарадњу са родитељима и активности са 
ученицима из свих школа укључених у пројекат.
Активности укључују оснаживање школа кроз менторску 
подршку у  реализацији редовне наставе и ваннаставних 
активности. Обуке се реализују и за локалне тимове на 
нивоу града, који ће израдити локални план активности 
за побољшање стратегије уписа ученика. Почетна фаза 
подразумева формирање пројектних тимова на нивоу школа, 
као и потписивање Меморандума, на званичној конференцији 
у Београду, 20. марта. 

ДРУШТВО
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Нови подстицаји у пољопривреди

Падавине позитивно утичу на развој пшенице

Пољопривредна школа “Радош Јовановић Сеља“

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, недавно је донело 
нови Правилник о подстицајима за инвестиције 
у физичку имовину пољопривредног газдинства 
за набавку новог трактора. Овим Правилником, 
прецизирани су услови и начин остваривања ових 
подстицаја.
Право за подстицаје за куповину новог трактора, 
чија снага мотора не може да прелази 60 
киловата, могу остварити носиоци комерцијалних 
пољопривредних газдинстава, предузетници, 
привредна друштва и земљорадничке задруге 
које се баве примарном биљном и сточарском 
производњом. Нови трактори, који су предмет 
подстицаја, морају бити произведени или 
склопљени у Србији. Максималан износ подстицаја 
по кориснику у једној календарској години је 800.000 
динара.
Подстицајима се не надокнађују порези, укључујући и порез на 
додатну вредност, трошкови банкарске провизије, осигурање 
и регистрација, трошкови превоза и други трошкови.
Правилником су, исто тако, назначене површине под којима се 

морају наћи одређене биљне културе и сточни фонд, како би 
се остварило ово право.
Ближе информације, заинтересовани могу добити у 
просторијама Пољопривредно стручне и саветодавне службе 
у Прокупљу и Одељењу за пољопривреду Градске управе у 
Прокупљу. 

Киша, која је падала 
протеклих дана, 
добро је дошла 
озимим културама, 
које су током 
јесење сетве на 
подручју Топличког 
округа засејане на 
површини од 12.500 
хектара.
Самостални стручни 
сарадник у Одељењу 
за пољопривреду 
Градске управе Града 
Прокупља, Жарко 
Ратковић, изјавио 
је да су падавине 
позитивно утицале 
на развој пшенице, јечма и других ратарских култура.
Пшеница, која је засејана у оптималном року, налази се у фази 
бокорења, а оне које су засејане после тог рока, имају три до 
четири листа. Јутарњи мразеви и високе дневне температуре, 

нису оштетили 
ратарске културе.
-Ако желе добар 
квалитет и род, ратари 
већ сада треба да изврше 
прву прихрану озимих 
култура минералним 
ђубривом КАН. Друга 
прихрана, требало би да 
се обави крајем фебруара 
или почетком марта, 
изјавио је Ратковић.
Лепе јануарске и 
прве фебруарске 
дане, максимално 
су искористили и 
воћари. Неки су 

пресађивали вишње, шљиве и друге воћне засаде у својим 
воћњацима, док су неки, новом садњом, формирали нове 
воћњаке. Велики број воћара, већ је обавио и резидбу. 

Средства за куповину трактора

Киша обрадовала ратаре

Огледно поље кукуруза на школској економији
Повољни временски услови, омогућили су обављање одређених пољопривредних послова и на школској економији 
Пољопривредне школе “Радош Јовановић Сеља“ у Прокупљу. Запослени у Школи, орали су поједине парцеле на економији.
-Са Пољопривредно стручном и саветодавном службом у Прокупљу, договорено је да обавимо припрему земљишта које ће бити огледно поље за кукуруз. 
На тој парцели, посејали би се различити хибриди кукуруза, где би ученици и ратари могли практично да виде квалитет и приносе, изјавио је Миодраг 
Митровић, координатор практичне наставе у Пољопривредној школи и додао да се на овај начин успоставља још већа сарадња 
са ПССС-ом.
Припрема земљишта обављена је и на парцели површине близу 1,5 хектар, где су се налазиле саднице дуње. Планирано је и 
да на овој парцели буде кукуруз. 

Д.Б.

Д.Б.

Д.Б.

ПОЉОПРИВРЕДА
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Виноградари у Прокупљу обележили Светог Трифуна

Упис у Винарски регистар законска обавеза

Јавно-комунално предузеће “Хамеум“ врши поделу садница багрема

Традиција производње грожђа и вина

База података о произвођачима

Пошумљавање поседа у Топличком округу

Резидбом и заливањем вином првих чокота, чланови Удружења 
виноградара “Топлица” у Прокупљу, обележили су своју славу, 
Светог Трифуна. Обележавању овог празника, присуствовао је 
и заменик градоначелника Прокупља Мирољуб Пауновић, као 
и директор Пољопривредно стручне и саветодавне службе 
Дејан Тонић са сарадницима.
Председник прокупачког Удружења виноградара, Слободан 
Станковић, изјавио је да је добро што се из годину у годину 
повећавају површине под виновом лозом и што се млади све 
више опредељују за производњу грожђа и вина.
-Вина из “Топличких винограда” и појединих породичних винарија, враћају се 
на виноградарску мапу Србије. Осим локалне самоуправе, виноградари велику 
помоћ имају и од стране саветодаваца Пољопривредно стручне службе. 
Захваљујући овој помоћи и применом нових технологија и стандарда, вина 
са подручја нашег града имају купце широм света, изјавио је Станковић.
Честитајући виноградарима славу, заменик градоначелника 
Прокупља, Мирољуб Пауновић, изјавио је да виноградарство 
у Топлици има дугу традицију и да су се на овом подручју увек 
производиле квалитетне сорте грожђа и вина.
-Прокупље и Топлица увек су били познати по производњи грожђа и вина. 
Добро је што се у последње време све већи број младих опредељује да 
диже нове засаде. Помоћ у подизању нових винограда и куповини потребне 
механизације, пружа им Министарсто пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и локална самоуправе, изјавио је он и додао да стручне 

службе на територији нашег града, увек стоје на располагању 
пољопривредницима, како би им дали потребне савете за 
побољшање производње.
Директор ПССС у Прокупљу, Дејан Тонић, рекао је да 
је Министарство пољопривреде, ове године, за развој 
виноградарства определило 8,5 милиона евра. Честитајући 
славу виноградарима, он је изјавио да пољопривредници, 
који се баве виноградарством и производњом вина, треба да 
се упишу у виноградарски и вински регистар. За дугогодишњи 
допринос у раду, Удружење је истакнутим појединцима 
доделило признања. 

-На основу Закона о вину и Правилника о упису у Винарски 
регистар, сва физичка и правна лица, односно предузетници 
који имају 10 и више ари винограда, имају обавезу да се упишу 

у Винарски регистар, изјавио је директор Пољопривредно 
стручне и саветодавне службе у Прокупљу Дејан Тонић и 
додао да се ова обавеза односи и на виноградаре који имају 
мање од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.
Овај Регистар представља базу података о произвођачима,  
производњи, сировинама и готовим производима, технолошкој 
опремљености винарија за прераду и пуњење вина, судовима 
за производњу, лабораторијским инструментима, обиму 
годишње производње грожђа, броју боца и продаји производа.
-Изутетно је важно да се виноградари упишу у Винарски регистар јер на 
тај начин могу да конкуришу за многа подстицајна средства која додељује 
Министарство пољопривреде, рекао је Тонић и додао да све 
додатне информације и неопходну помоћ у попуни потребне 
документације, виноградари могу да добију у просторијама 
Пољопривредно стручне и саветодавне службе у Прокупљу. 

Јавно-комунално предузеће “Хамеум“, врши бесплатну поделу садница багрема за пошумљавање пољопривредних поседа на 
подручју Топличког округа.
Како наводе надлежни у овом предузећу, прва подела бесплатних садница у овој години, почела је почетком фебруара и трајаће 
све док се не подели цела количина за овогодишњу садњу.
-У нашем расаднику, произведено је око 20.000 садница багрема које смо наменили за пошумљавање голети у Топлици. До сада је подељена половина, око 10.000 
садница, а остала количина је на располагању свим заинтересованим власницима пољопривредног земљишта, рекао је руководилац „Расадника“ 
Стеван Костић и нагласио да бесплатне саднице могу добити грађани који поседују шумско земљиште.
-За разлику од ранијих подела, када су бесплатне саднице дељене власницима шесте и седме класе, ова подела намењена је само власницима шумског 
земљишта. Потребно је само поднети захтев и доставити фотокопију поседовног листа и личне карте, саопштио је Костић.
Грађани заинтересовани за доделу бесплатних садница, све информације могу добити на контакт телефон 063/405-542.  

Д.Б.

Д.Б.

Д.Б.

ПОЉОПРИВРЕДА
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Промоцијом књиге, завршено обележавање 103 године Топличког устанка

Oдавање поште невиним жртвама Топличког устанка

Осмомартовска радионица КОЦ „Топлица“ за најмлађе 

„Ходочашће на Крф“ Љубомира Сарамандића

„Време бола и поноса, Топлички устанак 1917.“

Малишани правили честитке и певали

Љ.М.

Л.С.

Л.С.

Промоцијом књиге „Ходочашће на Крф“ Љубомира 
Сарамандића,  завршено је обележавање 103. годишњице 
Топличког устанка.

Говорећи присутној публици о својој књизи, Сарамандић је 
најпре рекао да је имао прилику и част да готово три године 
борави у Српској кући на Крфу и да је његова књига настала на 
трагу његове трансформације од српског туристе у поклоника.
-Приликом писања, покушао сам да следим питања, сугестије, записане 
утиске, а изнад свега понос и патриотизам, исказан код свих посетилаца. 
Трудио сам се, исто тако, да у данашњем Крфу препознам што више 

сведочанстава о боравку Срба на острву од 1916. до 1918. године. Тај задатак 
ми је био олакшан због изузетне бриге са којом Крфљани чувају стари град. 
Када би се данас снимао филм о боравку Срба на Крфу, не би било потребно 
правити много кулиса-цео град је импресиван сведок српске историје, 
истакао је аутор књиге „Ходочашће на Крф“, која је изазвала 
велику пажњу Прокупчана.
Он је овом приликом истакао, да се на много начина може 
проучавати судбина српске војске и цивила, временски 
омеђена напуштањем албанског тла и даљом евакуацијом на 
Солунски фронт.
-Разноврсна сведочанства пружају прилику за војну, политичку, културну, 
социолошку, економску и другу анализу битисања једног народа, принудно 
измештеног са свог тла. Светска историја ратовања сличан пример 
није забележила, што проучавање чини сложенијим, али и изазовнијим. У 
мноштву материјалних трагова, које су Срби оставили о свом боравку на 
Крфу, покушао сам да проникнем у нешто сасвим нематеријално-стање 
духа српског војника, официра, цивила. Резултат тог покушаја је књига која 
је пред читаоцем, нагласио је Сарамандић.
-Најтежа победа српског војника у Првом светском рату, победа исцрпљеног 
тела над болешћу, чисте свести над морем преживљеног и виђеног-
победа над самим собом-извојевана је у тренуцима када није било ратних 
дејстава. Ова победа овековечила је Крф, као колевку виталности нашег 
народа, закључио је аутор књиге „Ходочашће на Крф“ Љубомир 
Сарамандић. 

У оквиру обележавања 103. годишњице Топличког устанка, у 
Народном музеју Топлице, представљена је књига „Време бола 
и поноса, Топлички устанак 1917.“, аутора Радмиле Марјановић.
Ова књига говори о Топличком устанку 1917. и она, према 
речима професора Радунке Момчиловић, представља 
узнемирујуће казивање о зверствима нељуди који су, вођени 
својом тамном страном, разум и душу затурили у понору, 
заробљени нељудским поривима непојмљивим православном 
човеку, као и сваком здраво-мислећем бићу.
-Слике страве и ужаса над становништвом Топлице, ауторка је ткала 
нитима бола, патње и неизмерног поштовања и разумевања за човека. 
Нашег човека, који никога није угрожавао, који је само бранио своје огњиште, 

своју чељад, човека у себи, право на живот,  записала је о овој књизи 
Момчиловић.
-Ова књига је заснована на чињеницама и она представља посебно одавање 
поште невиним жртвама Топличког устанка. Поред тога, она је и опомена 
да не дозволимо да тмине прошлости, којима смо често изложени, избришу 
нашу својебитност, нашу особеност, слободарски и праведнички дух, 
казали су организатори књижевне вечери.
Радмила Марјановић је била професор књижевности у 
средњим школама, а свој радни век завршила је у Медицинској 
школи „Др Алекса Савић“. Неговала је лепу реч, а генерацијама 
је преносила богатство језика и лепоту изражавања. 

Поводом 8. марта, Међународног дана жена, Културно 
образовни центар „Топлица“, организовао је дружење са 
малишанима Предшколске установе „Невен“.
Директорка ове установе, Љиљана Красић је истакла да је 
традиционални пријем за предшколце једна од активности 
које КОЦ “Топлица“ спроводи, са циљем да што већи број деце 
учествује у оваквим радионицама.
-Данас смо се окупили да заједно са најмлађима обележимо 8. март, Дан 
жена. Наши предшколци су нам увек најдражи гости, они  нам помажу да 
обележимо празнике. За разлику од ранијих година, ово дружење, организовали 
смо на мало другачији начин. Поред израде осмомартовских честитки, 
организовали смо и музички програм у сарадњи са Домом културе, казала 
је директорка Красић.
Дружење малишана почело је уз песму, уз коју су и настали  
цртежи обојени најлепшим емоцијама. 

КУЛТУРА
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Прва монографија о најодликованијем пуку српске војске

Часопис Основне школе “Ратко Павловић Ћићко” добио другу републичку награду

“Ђерв” се пробио до врха

Едиција „Баштина“ Народног музеја Топлице, до краја године 
биће богатија за још једну важну и значајну историјску 
књигу. Реч је о монографији „Гвоздени пук у ослободилачким 
ратовима Србије 1912-1918.“
-Ово ће бити прва монографија о најодликованијем пуку српске војске, 
јунацима чувеног Гвозденог пука, најбољем од тадашњих 100 српских пукова, 
на којој радим готово три године. Сада смо у завршној фази и оглашавамо се 
зато што желимо да позовемо и све Топличане, да учествују у њеној изради. 
То ће урадити тако што ће нам поклонити или позајмити фотографије 
својих славних предака, учесника балканских и Великог рата, јунака Гвозденог 
пука, како би оне нашле место у овој монографији, која ће свакако имати 
немерљив значај и бити од користи свима који буду истраживали овај 

део српске историје. То могу да ураде све до 30. јуна ове године, рекао је 
директор Народног музеја Топлице Дарко Жарић, који ће бити 
и аутор ове монографије.
Он је додао да су о јунацима овог славног пука, до сада штампане 
само брошуре и књиге, а да ће се сада, на једном месту, 
наћи све оно што треба да се зна о њима и њиховим ратним 

одликовањима.
-Неке фотографије 
јунака Гвозденог 
пука је објавио Музеј 
у Лесковцу у својој 
монографији која носи 
назив „Ратни пут 
Моравске дивизије“. 
Фотографије јунака 
Гвозденог пука тамо 
су се нашле, јер је он 
био део те дивизије. 
Оне које ће се наћи у 
нашој монографији су 
из збирке нашег, али и 
других музеја и архива 
у Србији, као и приватних збирки потомака јунака Гвозденог пука. Ту ће се наћи и 
фотографије из фондова приватних збирки које је Музеј откупио. Такве су збирке 
двојице историчара, који су написали књиге о Гвозденом пуку, један је Добросав 
Туровић, а други Радоје Костић, истакао је Жарић.
Како је навео, поред споменика, који је Град Прокупље 
подигао јунацима славног Гвозденог пука, и ова монографија 
ће представљати својеврстан споменик онима, који су својим 
животима платили цену слободе.
-Музеј планира да, поред постојећег Спомен-парка, у једном делу Железничке 
станице, отвори Спомен-собу, која ће такође бити посвећена овим нашим 
славним прецима. За овај пројекат је Град Прокупље конкурисао код 
Министарства културе, а резултати конкурса „Градови у фокусу“, биће 
познати марта месеца ове године, истакао је директор Народног 
музеја Топлице Дарко Жарић. 

Часопис Основне школе “Ратко Павловић Ћићко”, добио је 
другу републичку награду на Конкурсу за најбоље школске 
часописе у 2018/2019. години, који расписује Друштво за 
српски језик и књижевност Србије.
-У изузетно оштрој конкуренцији, од око 600 пријављених часописа, “Ђерв” се 
пробио до врха, захваљујући уређивачкој концепцији и лепој новинарској речи. 
Од како се пре четири године појавио, наш часопис је постао озбиљан такмац 
у овој категорији. Од четири броја, два су добила прву и другу награду, а један 
похвалу, истакли су у Ћићковој школи.
За висок пласман часописа, од почетка је, како наводе, била 
заслужна директорка Весна Тодоровић, јер је свако слово, 
слика и сваки прилог, прошао кроз њену компјутерску 
припрему.
-То је још један куриозитет нашег часописа, ствара га и директор са својим 
учитељским жаром, истичу задовољни добитници овог признања.
Награду је главном и одговорном уреднику сва четири броја, 
Милки Тошић, уручио проф. др Бошко Сувајџић на 61. Зимском 
семинару за наставнике српског језика на Филолошком 
факултету у Београду, 7. фебруара ове године.
Заслуге за још један запажени успех овог часописа, припадају 
и учитељици Вањи Јовић, члану Уредништва, али и Банету 

Прибаку, који је 
радио насловну 
страну.
У једном се 
сви слажу и 
наглашавају, да 
цела Школа није 
вредно радила 
током целе године и 
својим различитим 
истраживачким и 
креативним радом, 
испунила школске 
дане, вредни ђаци, 
новинари, не би 
имали о чему да 
пишу и испуне 
70 страница овог 
школског листа, а 
„Ђерв“ не би имао 
чиме да конкурише. 

„Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 
Србије 1912-1918.“

Л.С.

Л.С.
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Одржана традиционална манифестација

Прокупачани се представили на Сајму књига и графике у Пироту

Сретењски сусрети песника

Заједнички штанд свих установа културе

На овогодишњим, 15. по реду Сретењским сусретима песника, 
награду Сретењско одличје, добио је песник Зоран Ђурић из 
Kрушевца за песму „Неколико тренутака пре“, док је Сретењска 

повеља припала Андрији Т. Радомировићу из Параћина за 
песму „Недеље посне и недеље беле“. Појединачне похвале, 
додељене су Тијани Ђурић из Kрушевца и Мири Ђермановић 

из Лесковца, док су захвалнице, и по један број часописа 
„Ток“, добили сви књижевни клубови, који су учествовали 
на овогодишњим Сусретима. У такмичарском делу 
програма ове манифестације, своје стихове казивало је 
37 песника, док се у ревијалном делу представило њих 
шест.
Један од разлога по чему ће се ова манифестација 
памтити као другачија, јесте наступ Сабах Ал-Зубеида 
из Kњижевног клуба „Месопотамија“ из Београда, који 
је поред Дејана Ристића из Лесковца, према својој 
жељи, наступио у ревијалном, а не у такмичарском  делу 
манифестације, како пропозиције налажу.
О томе ко ће понети признања са овог такмичења, 
одлучивао је жири, који је ове године радио у саставу 
Љубиша Kрасић, Милоје Дончић и Миљана Петровић. 
Овогодишње Сретењске сусрете је својим наступом 
отворио хор “Бисери“ из Житорађе. 

На Сајму књига и графике, који је одржан у Пироту, и Народна 
библиотека „Раде Драинац“, имала је свој штанд, на коме је 
тамошњим посетиоцима представила своја издања.
-Овде је реч о заједничком штанду свих прокупачких установа културе, а 
Библиотека је само носилац оваквог једног пројекта. Посетиоцима овог Сајма, 

представили смо и издања Народног музеја Топлице из едиције „Баштина“, 
али и нека заједничка издања ове установе културе и Историјског архива. Ту 
је наравно и часопис „Ток“ Дома културе, једном речју оно што је део наше 
локалне баштине и што треба да буде представљено и виђено на оваквим 
местима, на којима долази велики број посетилаца, 

рекао је директор Народне библиотеке „Раде Драинац“ Драган 
Огњановић.
Он је истакао да је прошле године на овом истом Сајму, 
прокупачка Библиотека представила књигу „Јунаштво 
Црногораца и Херцеговаца“, а да је ове године актуелна књига 
изабраних песама Рада Драинца, француско-српско издање, 

под називом „Раде 
Драинац-бандит или 
песник“. Ова књига је 
своју прву промоцију 
имала летос, на 
отварању Спомен-
собе у Прокупљу, у 
оквиру књижевне 
м а н и ф е с т а ц и ј е 
„Драинчеви сусрети 
песника“.
-На овогодишњем Сајму у 
Пироту, представили смо 
наше књиге, са фокусом на 
поменуто француско-српско 
издање Драинчеве збирке 
песама. Сматрамо да нам 
је то најрепрезентативнија 
књига и зато смо се 
потрудили да љубитеље 
поезије и Драинчевог 

стваралаштва упознамо и са овим његовим делом, истакао је Огњановић.
Он је нагласио да од Сајма књига у Нишу и овог у Пироту, 
нема важнијих манифестација у јужној Србији, те је свако 
представљање на њима, од велике важности за све прокупачке 
установе културе. 

Л.С.

Л.С.
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Поетско вече Књижевне омладине Прокупља

Похвала за младу песникињу и њене стихове

„Месечина у чаши“

Одрастање уз уметност
Л.С.

Л.С.

„Месечина у чаши“, било је књижевно вече, које је Књижевна 
омладина Прокупља организовала у знак сећања на уметника 
Ненада Радуловића, познатијег као Неша Лептир.
Као и многе вечери до сада, и ово је организовао Дом културе, 
у оквиру којег млади песници у нашем граду и стварају. Поред 
чланова ове песничке дружине, Богдане Лазовић, Кристине 
Милошевић, Анастасије Радуловић, Маше Спасић, Мирјане 
Ранђеловић, Марије Радовић, Милене Костић и Нађе Крговић, 
стихове Неше Лептира, говорила је и глумица и директор Дома 
културе Тијана Петровић.
-Књижевна омладина Прокупља, у Дому културе вредно ради дуги низ година 
и труди се да на себи својствен и препознатљив начин обележи све поетски 
значајне датуме. Овај пут је то био датум, којим је обележено 30 година од 
смрти познатог извођача и вође музичке групе “Последња игра лептира“. 
Млади су одабрали овај алтернативни простор и кроз програм, који су 
представили публици, Неша Лептир је и вечерас живео. Захваљујем се нашим 
младим песницима и Арт пабу „Црна лисица“, истакла је директорка 
Дома културе Тијана Петровић.
Стваралаштво овог прерано преминулог извођача забавне 
музике, надахнуло је младе уметнике, који су за љубитеље 
писане речи, припремили и музички репертоар. Извели 
су композиције „Срце од меда“, „Груди Балканске“, „Наташа“ 

„Јелени умиру сами“ и многе друге.
Као подршка талентованим члановима Књижевне омладине, 
била је у публици и прокупачка песникиња Зорица Перовић 
Прентић, која је такође говорила своје стихове. Она је на 
крају вечери, у знак сећања на овај креативни сусрет, младим 
песницима поклонила своје књиге.
Да су млади ствараоци добро проценили где треба 
организовати овакво вече, показало се и тиме да су сва места 
у уметничком простору „Црна лисица“ била попуњена. 

Прокупље је једини град у Србији, који може да се похвали тиме 
да има оформљену Књижевну омладину, младе и талентоване 
песнике. Ово је најпре дружина одличних ђака, обзиром да 
су чланови Књижевне омладине средњошколци, млади, који 
воле и стварају лепу реч. Књижевна омладина Прокупља 
постоји од 1993. године као подмладак Књижевног друштва 
„Раде Драинац“ и њени чланови су досад добили велики број 
похвала, признања и награда, којима се, како кажу, веома 
поносе.
Још једно такво признање, недавно је стигло на адресу ове 
вредне и пре свега талентоване групе младих људи, а овај 
пут га је заслужила песникиња Мирјана Ранђеловић. Она је 

својим радом учествовала на конкурсу „Љубав и вино вечита 
инспирација“, који су организовали Атеље Галерија и Удружење 
песника „Поезија СРБ“, поводом Дана заљубљених и Светог 
Трифуна. Ова млада и надарена Прокупчанка, поред тога што 
је одличан ђак, активно учествује и на манифестацијама које 
се одржавају у нашем граду, али и на конкурсима поезије у 
нашој земљи. Овај пут је њена песма похваљена за “квалитет 
поезије“, који је у њој препознао тамошњи жири.
-Право да учествују на овом конкурсу, имали су сви љубитељи поезије и 
поштоваоци празника, чијим поводом је конкурс и организован. Жири је 
овом приликом похвалио поезију младих стваралаца, а међу њима сам 
била и ја. Обрадовала сам се томе, то значи младим ствараоцима, а 
оваквим похвалама, између осталог се потврђује и сврха постојања наше 
Књижевне омладине. Уз креативно стварање, у овој нашој лепој дружини, 
ми одрастамо уз уметност и трудимо се да будемо вредни и добри људи, 
рекла је песникиња Мирјана Ранђеловић. 
Ова песникиња, која је и заменик председника Књижевне 
омладине Прокупља, наводи да све ово не би могла да 
постигне, да нема подршку запослених у Дому културе, у 
оквиру којег и ствара ова дружина талентованих песника.
-Одлично је да имамо овакво једно место, где развијамо таленат и стичемо 
нове пријатеље са којима се дружимо и размењујемо идеје. Ова похвала 
ми даје ветар у леђа и подстрек да стварам још више и квалитетније, 
истакла је Ранђеловић, која својим ангажовањем ван школе, 
даје пример својим вршњацима, да се добром организацијом, 
може остварити све што се замисли. 
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Нови успех шахиста

Каратисти Топличанина бриљирали

Три нове акције Планинарско-скијашког клуба 
„Топлица“ 

На полуфиналном турниру првенства Србије у шаху које је одржано у Новим Бановцима, 
Ана Бендераћ заузела је треће место и пласирала се за државно финале. У прилично 
јаком саставу од 12 играчица, Ана је забележила три победе, пет ремија а једну партију 
је изгубила, што је било довољно за треће место.
-У предзадњем колу сам поражена, и ту сам изгубила шансу за прво место, али свакако сам задовољна и 
трећим местом у врло јакој конкуренцији, где сам пре почетка била пета по стартном рејтингу. Овај 
резултат ми је омогућио пласман у финале, које ће бити одржано средином марта, рекла је Ана 
Бендераћ, тренер у Шаховском клубу Топличани.

Карате клуб Топличанин, учествовао је на два престижна такмичења у Лесковцу и Новом 
Саду, где су забележени одлични резултати.
-Ово су прва два такмичења у пролећној сезони и постигли смо веома добре резултате. Моје задовољство 
је веће, што је ово за неке младе каратисте прво такмичарско искуство, рекао је Дражан Цвјетковић, 
први тренер Карате клуба Топличанин.
На такмичењу у Лесковцу, у конкуренцији од преко 800 такмичара, прокупачки такмичари 
су у катама освојили четири медаље, и то Војин Виденовић златну, Мина и Андрија Стевић 
бронзане и мушки ката тим сребрну.
Из Новог Сада, Прокупчани такође доносе четири медаље, и то Лана Тијанић сребрну у 
катама и бронзану у борбама, Лана Младеновић бронзану и ката микс тим сребрну медаљу. 
Иначе, на такмичењу у Новом Саду, наступило је преко 650 такмичара из осам земаља, чиме 
је и успех прокупачких каратиста још већи.

Планинарско-скијашки клуб „Топлица“, ове 
године обележава 15 година рада и 65 година 
планинарске традиције на овом подручју. Тим 
поводом, планинари покрећу три нове акције, које 
се везују за историју и традицију нашег краја. У 
част годишњице Топличког устанака, организује се 
планинарска акција „Стазама топличких устаника“, 
затим за Ђурђевдан, у мају, „Ђурђевдански успон“ 
и, на крају, „Стазама ратника Гвозденог пука“, 
акција која се организује 12. октобра, у част 
ослобођења Прокупља у Великом рату.
-Ову годину јубилеја, посветићемо нашим најмлађим 
члановима, који су и полазници Школе спорта „Тигрићи“. За 
њих смо припремили ове године освајање врхова као што су 
Велики Крш код Пролом бање, па затим Ргајске планине и врх Трем на Сувој планини, рекао је Дарко Жарић, председник ПСК „Топлица“.
Он још наводи да ће и ове године бити организоване школе оријентиринга, а све у циљу да најмлађи стекну основна знања 
која ће им помоћи у бављењу овим спортом.
Жарић подсећа да овај клуб окупља све оне који воле природу, пешачење, путовања и баве се неким од спортских грана 
планинарства. У октобру, према традицији, организује се акција „Мала топличка трансверзала“ .
У плану рада ПСК „Топлица“, представљено је педесетак акција, од којих је једна од најинтересантнијих освајање врха Казбек 
у Грузији, као и освајање Атоса на Светој Гори, али и традиционалне планинарске акције и освајање планинских врхова у 
Бугарској. Страну припремио: Милан Крстић

СПОРТ


