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Утврђени резултати локалних избора

Нова Индустријска зона угасиће незапосленост у Топлици

СНС освојила 41 од укупно 55 мандата

Остварење вишедеценијског сна

Градска изборна комисија, утврдила је резултате локалних избора за одборнике Скупштине 
Града Прокупља.
На гласање је изашло 20.651 од укупно 36.962 уписана бирача, или 55,87 одсто. Било је 
отворено 91 бирачко место.
За СНС је гласао 14.221 грађанин, или 68,86 одсто, а за СПС 2.178 или 10.55 одсто. Покрет 
обнове Kраљевине Србије, освојио је 1.569 гласова или 7,60 одсто, Српска странка 
Заветници 1.373 гласа или 6,65 одсто и Група грађана Уједињена демократска Србија 635 
гласова или 3.07 одсто.
Мандати у Скупштини Града Прокупља, биће расподељени на основу освојених гласова, 
па ће тако СНС, од укупно 55, имати 41 одборника, а СПС шест. У новом сазиву Скупштине 
Града Прокупља, четири одборника ће имати ПОKС, три Заветници, док ће УДС имати 
једног одборника.
Kомисија је утврдила да није било неких већих повреда Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном 
бирачком месту. На изборима за народне посланике на територији града Прокупља изашло је укупно 21.138 бирача. Изборна 
листа Александар Вучић – За нашу децу освојила је 14.333 гласа или 67,81 %, листа СПС – ЈС освојила је 1.806 гласова односно 
8,54 % док је листа Александра Шапића освојила 445 гласова или 2,11 %.

Драган Стевановић, државни секретар у Министарству 
привреде, народни посланик из Топлице др Дарко Лакетић 
и начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић, 
обишли су место на коме ће бити изграђена Привредна зона 
„Хисар“ Прокупље. Том приликом, Стевановић је рекао да ће 
држава, поред помоћи коју чини за изградњу ове зоне, помоћи 
и у проналажењу инвеститора.
-Министарство привреде финансира 90 одсто, нешто преко 90 милиона, док 
је учешће Града око 20 милиона. Укупна вредност пројекта је око 110 милиона 
динара. Ово ће бити само прва фаза, обзиром да Прокупље жели да расте и да се 
развија, афирмише привредни амбијент, доводи инвеститоре… Зато ће бити 
неопходно да се Индустријска зона временом шири, што значи да ће у наредном 
периоду Министарство привреде бити присутно у овом граду. У претходних 
неколико година, од 2017. године, сваке године, са бар по једним пројектом, били 
смо присутни у Прокупљу, почев од саобраћајница, инфраструктуре… Радили смо 
плато испред Дома културе, приступне саобраћајнице према новој пијаци, и све 
кроз партнерство са локалном самоуправом. Тренутно имамо један програм који 
Министарство суфинансира, такође у сарадњи са локалном самоуправом, а то 
је мост на Стражавачкој реци, рекао је Стевановић и додао да када 
имате овакву локалну самоуправу, која показује иницијативу, 
одговорност, озбиљност, држава не може да ћути.
-Увек смо спремни да део новца определимо за такве пројекте. Прокупље се у 
последњих неколико година променило. Деценијама уназад, Топлички округ је био 
запуштен. Политика, некада премијера, а данас председника Србије Александра 
Вучића, била је да се однос државе према Топлици, и уопште према југу Србије, 
промени. Све што се дешавало последњих година у Топлици, Прокупљу је у духу те 
политике. Топлица и југ Србије, заузеће значајно место на мапи Србије. Ауто-пут, 
који ће се овде градити, унапредиће овај крај. Индустријска зона такође, као што је 
Леони променио економску и демографску слику овог краја. Важно је да се тај тренд 
настави. Индустријска зона биће од великог значаја за Прокупље, али и за Блаце, 
Куршумлију, Житорађу. Верујем да ће млади људи, младе породице, квалификовани 
радници, инжењери, економисти, правници наћи своју срећу баш овде, у овој 
Индустријској зони. До краја године, биће завршена прва фаза, казао је Драган 
Стевановић.
Народни посланик, др Дарко Лакетић, казао је да ће 
Индустријска зона решити проблем незапослености у читавом 
крају.
-Ово је оставарење вишедеценијског сна. Изградња би требало да се заврши крајем 
године. Задовољан сам што ћемо коначно моћи да инвеститорима понудимо 
простор који ће бити адекватан, са свим комуналним прикључцима, струјом, 
водом, канализацијом, интернетом, приступним саобраћајницама. Овде ће бити 
и петља новог ауто-пута. Пре годину, две, на нашу иницијативу, влада Србије је 
донела закључак да је Топлички округ, регион од највећег државног значаја. То значи 

да сваки инвеститор, који дође у земљу, прво добије понуду да дође у Топлицу. 
Раније нисмо имали шта да понудимо, јер ништа нисмо ни затекли. Купили смо 
неколико локација, али дефинитивно, најбољи простор биће овај, где ће бити 
нова Индустријска зона, казао је Лакетић и додао да је план да ова 
Индустријска зона, угаси незапосленост у Топлици.
-Оно што ће бити пресудно за довођење инвеститора је број радника и 
висина плате. Тренутно су три фирме заинтересоване, али се надам да ће 
их до краја године бити бар 10, закључио је народни посланик из 
Топлице др Дарко Лакетић.
Након обиласка Привредне зоне, Драган Стевановић 
је на позив Дарка Лакетића, одржао радни састанак са 
привредницима овог краја, на којем је присуствовала и 
Весна Вучетић, директор Сектора за управљање ризицима и 
ризичним пласманима у Фонду за развој, која је говорила о 
развојним пројектима, инвестиционим кредитима, кредитним 
линијама, подстицајним средствима за привреднике, а највећи 
акценат, ставила је на Ковид кредитну линију, за коју је рекла 
да се одобрава са каматном стопом од један одсто.
Састанку је присуствовао и Дејан Вукотић, директор Агенције 
за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, који 
се присутнима обратио на тему: спровођење мера Владе, то 
јест гарантна шема коју Република Србија спроводи у сарадњи 
са комерцијалним банкама и активности које ова Агенција 
спроводи током ове кризе.
Састанак је био интерактиван, тако да су прокупачки 
привредници имали прилику да се лично информишу о 
битним стварима, везаним за њихов посао.

АКТУЕЛНО
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Планови за наредни период

Нема више камиона кроз Гарић

Асфалтирање улица, али и реконструкција 
фискултурних сала и дечијих игралишта

Седам улица у Прокупљу ускоро добија по први пут 
асфалт

Пробија се пречица до каменолома

У последњих неколико месеци, асфалтиран је пут Џигољ – Kостеница, 
Ресинац, деоница у Доњој Стражави, а у наредном периоду биће асфалтиран 
и други део, до гробља у овом месту. Асфалт су добили и Поточић, Бериље… 
Наредних дана, почиње асфалтирање путева у Горњој Стражави и Новој 
Божурни.
На ове радове, осврнуо се и народни посланик из Прокупља, др Дарко 
Лакетић.
-У наредном периоду, што се тиче града, асфалтираће се улице Радивоја Kораћа, Даринке Несторовић, 
Таковска, Веселина Маслеше, Грачаничка, Видојевачка. Ове улице никада нису имале асфалт, рекао је 
Лакетић и додао да је завршена реконструкција тротоара у улицама Војводе 
Мишића и Милоша Обилића.
-У наредној години, план је да се настави са реконструкцијом и асфалтирањем осталих улица и 

путева на градском подручју али и по селима. Такође, доста тога ће бити уложено у реконструкцију фискултурних сала и дечијих игралишта, закључио је народни 
посланик из Прокупља, др Дарко Лакетић.

Улице Радивоја Kораћа, Видојевачка, 
Даринке Несторовић, Таковска, 
Грачаничка и Веселина Маслеше, по 
први пут ће добити асфалт. Радови на 
овим улицама, почињу ускоро.
По први пут ће бити асфалтирана и једна 
улица у Новој Божурни.
Такође, почеће се са санирањем путева 
у Пашинцу и Доњој Трнави, као и са 

поправком Виноградарске и Моравске 
улице.
Поред тога, биће санирана Улица 
Ћирила и Методија, а радиће се на 
путевима и у Месној заједници Радош 
Јовановић Сеља, Петровцу, Kлисурици, 
Житном Потоку, Злати, Бублици, као и у 
насељу Драги Део, Малој Плани, Новом 
Селу, Прекадину.

Проблеми житеља Гарића са камионима 
и машинама које иду до каменолома 
у Водицама и назад и пролазе поред 
њихових домова, ускоро ће бити 
решени. Почело је пробијање пута, 
који је у власништву Јавног предузећа 
„Србијашуме“, Града Прокупља и 
приватних лица, тако да, када се овај 
посао заврши, теретна возила неће 
имати потребе да пролазе кроз ово 
прокупачко насеље.
-Свакодневним саобраћањем теретних возила, 
долази до оштећења асфалта, водоводне мреже, 
ставарања одрона. Ако томе придодамо и буку, 
житељи овог дела Прокупља су заиста у проблему. 
Зато је локална самоуправа, у сарадњи са предузећем 
„Србијашуме“ и приватним лицима, власницима 
каменолома, договорила да се пробије овај пут, и 
направи нешто што ће одговарати и житељима Гарића, као и онима који свакодневно раде на каменолому, обзиром да се ради о пречици, објаснио је начелник 
Топличког управног округа Милан Аранђеловић.
Како додаје, представници локалне самоуправе, и он, као начелник Топличког округа, увек су ту за грађане.
-Наш посао је да помажемо људима и решавамо проблеме. Сви ови захтеви су оправдани, само је некада потребно време да се неки проблем реши, обзиром да су ту разне 
процедуре и рокови који морају да се испоштују. Ови радови, решиће велики, дугогодишњи проблем житеља овог дела града, нагласио је начелник Топличког 
управног округа Милан Аранђеловић.

АКТУЕЛНО
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Министар просвете посетио прокупачке школе

Топлица може да размишља о струковној академији

Министар просвете у Влади Републике Србије Младен 
Шарчевић, у пратњи народног посланика из Топлице др Дарка 
Лакетића, начелника Топличког управног округа Милана 
Аранђеловића и члана Градског већа за просвету, омладину 
и спорт Маје Ранђеловић, обишао је Основну школу „Ратко 
Павловић Ћићко“ и Средњу пољопривредну школу „Радош 
Јовановић Сеља“ у Прокупљу. У Школи „Ћићко“, министар је 
поздравио будуће средњошколце, који су полагали тест из 
српског језика, рекавши им да је пред њима велики испит 
зрелости, али да тестове раде полако и смирено и да резултати 
сигурно неће изостати, као и да места у средњим школама има 
за све њих.
У Средњој школи „Радош Јовановић Сеља“, Шарчевић је 
одржао састанак са директорима основних и средњих школа, 
као и директором Високе пољопривредно прехрамбене 
школе у Прокупљу.
-Први дан мале матуре проводим у једној школи из топличког краја. Драго ми 
је да је све протекло како ваља и по свим процедурама које смо добили. Имамо 
информације да је тако и у целој Србији, делу Косова и Метохије, где имамо наше 
образовне установе. Тестове смо штампали у тешким условима у време пандемије, 
у потпуно новим условима, тачније у Заводу за вредновање квалитета образовања 
и васпитања уз нове дигиталне машине, које смо добили уз посредовање премијерке 
Ане Брнабић. Тамо смо направили један безбедан центар, где не може нико други да 
ради тестове, него ми сами, рекао је министар Шарчевић.
Он је додао да су тестови рађени по једној дигиталној 
технологији, по којој матура постепено прелази у потпуно 
дигиталне форме.
-Видећемо, да ли ћемо догодине имати довољно рачунара, требало би да их има 
око 70 хиљада, да би ђаци тестове могли да раде на рачунару, а не 
на папиру. Већ смо пробали ову врсту тестова, тако што су их деца 
носила кући. То су били пробни тестови, који су имали за циљ да се деца 
упознају са типовима задатака. За време трајања ванредног стања, 
радили смо још један добар експеримент, а то је онлајн проба матуре 
само са питањима затвореног типа. Она је могла лако да се обради, 
а показала нам је колико снаге интернета треба за такав подухват, 
јер обично се раде пилот бројке на десет одсто популације, а ми смо 
радили на 100 одсто одједном. Овај начин рада, поред малог кашњења 
резултата или слабијег интернета, није показао друге слабости. 
Зато сада знамо снаге сервера, базе и то смо применили на овој 
матури, истакао је министар Шарчевић.
Како је навео, у овом пројекту учествује кабинет 
премијерке Ане Брнабић, Министарство просвете, 
Завод за вредновање квалитета образовања и 
васитања, ФОН, као факултет који ради софтвер за 
прегледање тестова и ИТ канцеларија.
-Обезбедили смо довољно скенера, чак их на Косову и Метохији имамо 

на четири пункта. По завршетку рада се све скенира и шаље 
у скенер центар Завода за квалитет. Тестови се аутоматски 
прегледају, негде око 50 одсто задатака је затвореног типа и они 
се аутоматски обрађују путем софтвера, док други део тестова 
прегледају наши прегледачи, нагласио је министар.
Он је рекао да је број људи који сада то ради од 
8000, пао на 4000, што је, како је подвукао, веома 
значајно, јер ће уштедети и ресурсе и време.
-Овде је реч о задацима отвореног типа, које сада два професора 
истовремено прегледају, па уколико је различит резултат, онда 
улази супервизор. Свака школа у Србији има осам супервизора, 
а то су углавном сви просветни инспектори, почев од локала 
па до републичких, стручни саветници, сарадници. Договорено 
је да у учионици буде по девет ученика, што је, како сам видео, 
испоштовано, чак их је негде било седам или осам и сви су наравно 
применили мере заштите, додао је Шарчевић и нагласио да је још 

једана мера предострожности уведена, а то је да се кеса са тестовима отвора пред 
сам почетак полагања и то пред комисијом.
Он је по завршетку разговора са директорима прокупачких 
образовних установа истакао да је од 1. јуна обишао око 30 
градова у Србији.
-Разлог је доста значајних и великих послова које смо започели у реформи 
образовања и осим овога што је било виђено, а то је настава на даљину, нама и сви 
други пројекти морају да живе. Нама је реформа трећег и седмог разреда основне 
школе, такође јако велик и важан посао, који не може остати незавршен. Исто 
тако, реформа у трећем разреду гимназије је нешто што је врло важно и све то 
морамо обновити. Заједно са кабинетом премијерке, успели смо да вратимо делове 
буџета, који се односе на дигиталне учионице. Потребно је опремити десет хиљада 
нових дигиталних учионица. Због целокупног стања ћемо каснити, али ће у току ове 
године бити завршен и овај пројекат,  истакао је министар у Прокупљу.
Према његовим речима, и пројекат за обнављање рачунарских 
кабинета је такође нешто што је веома важно и због дигиталне 
матуре.
-У току лета такође иду даље обуке директора за лиценце, преко 670 њих ће 
их имати. Овом приликом смо разговарали и о новим формама организовања 
школских целина у разним регијама. Топлица је већ довољно велика регија за себе 
да може да размишља о некој својој будућој струковној академији. Да почнемо 
од високог образовања, јер за то има услове, јер постоје школе у којима се деца 
образују за пољопривредну струку. Такође, неке школе ћемо отворити овде, као 
издвојено одељење за медицинску област, што значи да ће Висока медицинска 
имати своје одељење у Прокупљу и вероватно ћемо се касније позабавити и са 
Пословном школом из Блаца, закључио је министар просвете Младен 
Шарчевић, приликом посете Прокупљу.
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Град Прокупље је и ове године одличним ђацима, вуковцима 
и најбољима у генерацији, поклонио вредне књиге, које 
ће их подсећати на дане у основној и средњој школи, али 
и подстаћи да и даље вредно и марљиво уче. Укупан број 
награђених ђака генерације у основним и средњим школама 
са територије града Прокупља је 10, а носилаца Вукове 
дипломе 82. Са одличним успехом, четврти разред основне 
завршило је укупно 257 ученика, осми основне и Mузичке 174, 
а четврту годину средње школе 234.

-Као и претходних година, било је планирано да локална самоуправа организује 
свечани пријем за одликаше, њихове наставнике, директоре, родитеље, али због 
ситуације са ширењем корона вируса, из превентивних разлога, ове године смо од 
тога одустали. Књиге смо послали школама, где су подељене нашим највреднијим 
и најбољим ђацима, рекла је члан Градског већа за просвету, 
омладину и спорт Маја Ранђеловић.
Она је овом приликом поручила деци да наставе да нижу 
успехе и убудуће, а да ће локална самоуправа бити ту да им 
пружи подршку, кад год је то потребно.

Наставак лепе традиције Вредан рад доноси резултате

Велики и лепи планови

Град Прокупље наградио 
књигама најбоље ђаке

Отварање одељења Високе медицинске школе и 
изградња студентског дома 

И школе наградиле 
најбоље ђаке

Крај месеца јуна сваке школске године, време је када се у 
школама закључују оцене и награђују најбољи ученици. Ове 
године, због корона вируса, то није било на нивоу ранијих 
година, али је било и свечаности и награђивања, као и радости 
и узбуђења и код ђака, њихових родитеља, али и професора.
Наградиле су све прокупачке школе, оне који су вредно 
радили током целе школске године и истицали се у учењу и 
одличним резултатима.
Тако је било и у Основној школи „Ратко Павловић Ћићко“. 
Лаптопом је награђен ђак и спортиста генерације, што према 
речима директора Весне Тодоровић, постаје полако традиција 
у овој Школи.
-Наш кошаркаш је добио и једну кошаркашку лопту, која ће га, надамо се одвести у 
репрезентацију, рекли су у овој Школи и додали да су комплетима 
књига награђени и сви ученици, који су били у трци за 
добијање ласкаве титуле, ђак генерације.
Књигама и дипломама су награђени и сви одлични ђаци, 
као и носиоци дипломе „Вук Караџић“. Генерација ђака 2005, 
заједно са својим разредним старешинама, потрудила се да 
ова свечаност буде упамћена по ономе по чему су они били 
препознатљиви.
Из управе ове Школе истичу да су најстарију генерацију 
својих ђака испратили са најлепшим жељама за будућност и 
наглашавају да су почели са тестирањем нове генерације ђака 
првака.
-Сваки родитељ будућег првака наше Школе, добиће поруку са заказаним термином 
за тестирање. Информацију о томе када ће Дом здравља почети са издавањем 
лекарских уверења, још увек немамо, али ћемо и то обавештење благовремено 
објавити на сајту Школе, подвлаче у Основној школи „Ратко 
Павловић Ћићко“.

Одсек за пољопривредно прехрамбене студије Прокупље, Одсек за пословне студије Блаце, и ако све буде по плану и у 
новом здравственом центру у Прокупљу буде отворено одељење Високе медицинске школе, биће испуњени сви услови 
за формирање топличке академије.
О овоме је говорио министар просвете Младен Шарчевић, приликом недавне посете Прокупљу.
-То изискује изградњу студентског дома, како би се обезбедили смештајни капацитети за студенте. Високе школе, студентски дом, допринели би да се Прокупље 
још више развије, и да буде много боље место за живот, 
пре свега младих,  казао је министар Шарчевић.
Народни посланик из Топлице, др Дарко 
Лакетић, каже да се о овоме последњих 
година константно размишља, али да морају 
да се испуне неки услови како би се ово 
спровело у дело.
-За Високу медицинску школу, треба нам простор. Када 
се заврши реконструкција здравственог центра, у том 
објекту могле би да буду смештене Средња и одељење 
Високе медицинске школе. Примарна и секундарна 
здравствена заштита, Апотека, Средња и одељење 
Високе медицинске школе, и све то једном месту, значи да 
бисмо заокружили једну причу, ону која се тиче здравства, 
које је свакако најважније у једном друштву, казао је 
народни посланик, др Дарко Лакетић.
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Локална самоуправа брине о најстаријима

Уручени пакети хранитељским породицама

Пакети за пензионере са минималним примањима

Помоћ за кориснике туђе неге и помоћи

Од Фондације Ана и Владе Дивац 432 пакета за Прокупље

На основу одлуке Градског већа са једне од претходних седница, 
пензионери са територије града Прокупља чија примања 
не прелазе 25.000 динара, добиће од локалне самоуправе 
пакете са основним животним намирницама. Јавна набавка 
је завршена, тако да ће нашим најстаријим суграђанима, у 
наредном периоду, ова помоћ бити дистрибуирана на кућну 
адресу.
-Kао одговорна власт, осећамо потребу да помогнемо свим нашим суграђанима, 
почев од најмлађих па до најстаријих. Обзиром да су наши најстарји суграђани 
заинтересовани да ли се негде уписују, како преузимају пакете, локална самоуправа 
обавештава пензионере да није потребно никакво уписивање и да ће им ова 
помоћ, након завршене процедуре јавне набавке, стићи на кућну адресу. За ближе 
информације, заинтересовани се могу јавити сваког радног дана од 8 до 17 сати 
на бројеве телефона који се налазе на званичном сајту Града Прокупља, кажу из 
локалне самоуправе.
Kако додају, ово није све, јер су надлежни ту за све суграђане, 
и млађе, и оне најстарије.
-Наш посао је да решавамо проблеме суграђана и помажемо колико можемо, наравно, 

све у складу са могућностима, закључили су из локалне самоуправе у 
Прокупљу.
Подсећамо, у претходном периоду, Црвени крст је поделио 
пакете ромској популацији на територији града Прокупља, 
као и оне који су донација Фондације „Ана и Владе Дивац“ а 
намењени су корисницима туђе неге и помоћи.

Из донације УНИЦЕФ-а, пакети са средствима за хигијену, уручени су хранитељским породицама.
Према подацима Центра за социјални рад, на подручју Прокупља регистроване су 42 хранитељске породице. Иначе, пакети 
садрже осам килограма основних хигијенских артикала.

Фондација Ана и Владе Дивац, донирала је Прокупљу 432 
пакета хране и средстава за хигијену. Ова помоћ нашем граду, 
обезбеђена је у сарадњи са Групом 484 и уз подршку Амбасаде 
Краљевине Норвешке.
Градоначелник Прокупља, Александар Симоновић, овом 
приликом се захвалио донаторима и истакао да је ово још једна 
у низу донација ове Фондације.
-Испред локалне самоуправе, желим да се захвалим Фондацији Ана и Владе Дивац, 
Групи 484 и Амбасади Краљевине Норвешке на хуманитарној помоћи и дугогодишњој 
сарадњи коју остварујемо. Пакети ће бити достављени одређеној категорији 
грађана. За кориснике Дневног боравка “Сунце“ у Водицама, намењено је 30 пакета 
са храном и средствима за хигијену, док ће 402 пакета бити подељено грађанима 
који су корисници туђе неге и помоћи, казао је градоначелник Прокупља 
Александар Симоновић.
Он је додао да ће донација бити дистрибуирана у сарадњи са 
Црвеним крстом, као и да ће локална самоуправа обезбедити 
возила за доставу пакета на кућну адресу.
-Желим да се овом приликом захвалим волонтерима и запосленима у  Црвеном крсту 
на огромној помоћи током ванредног стања коју су пружили нашим грађанима, 
нагласио је градоначелник Симоновић.
Фондација Ана и Владе Дивац, у сарадњи са Групом 484 и уз 

подршку Амбасаде Краљевине Норвешке у Србији, помаже 
више од 50.000 најугроженијих грађана у борби са вирусом 
корона. Вредност помоћи је 200.000 евра.
Грађани Србије из осетљивих категорија посебно су погођени 
кризом изазваном овим вирусом, и потребна им је додатна брига 
и подршка. Кроз пројекат „Помоћ најугроженијим суграђанима 
у борби са Ковидом 19“, обезбеђено је 10.000 породичних пакета 
са основним намирницама и хигијенским средствима, који ће 
бити подељени једнородитељским породицама, корисницима 
народних кухиња, вишечланим породицама, становницима 
нехигијенских насеља, породицама које брину о деци или 
одраслима са инвалидитетом, те појединцима који живе и раде 
на улици.
-Почетком месеца, започели смо поделу пакета за кориснике у седам градова Србије – 
у Сомбору, Лесковцу, Београду, Суботици, Сомбору, Чачку, Нишу, Лесковцу и Прокупљу. 
Поделу помоћи реализујемо са 58 локалних партнера – локалним институцијама, 
Црвеним крстом, удружењима грађана и волонтерима, од којих су многи дугогодишњи 
сарадници Фондације и од којих смо добили велику подршку и информације о потребама 
грађана када је у питању расподела помоћи. Овом приликом желимо да се захвалимо 
нашим партнерима на пројекту – Групи 484 и Амбасади Краљевине Норвешке у Србији,  
рекла је Ана Кошел, директорка Фондације Ана и Владе Дивац.

-Суочени смо са пандемијом великих размера, која је нормалан живот окренула 
наопачке. Угрожени су људски животи и измењена нам је свакодневица. У овој 
ситуацији, рањиве групе грађана нарочито су погођене кризом узрокованом новим 
вирусом и потребна им је додатна помоћ и подршка. Да бисмо ефикасно спровели 
овај програм, остварили смо сарадњу са високо компетентним организацијама 
цивилног друштва, на стратешки и добро координиран начин. Надам се да 
ће овај непосредни чин солидарности, који је дубоко укорењен у дуготрајном 
пријатељству норвешког и српског народа, помоћи у ублажавању негативних 
ефеката пандемије вируса корона,  изјавила је амбасадор Краљевине 
Норвешке у Београду Јорн Гјелсад.
Секретар Црвеног крста у Прокупљу, Драган Суботић је рекао 
да је ова организација до сада поделила преко 1.100 пакета 
најугроженијим грађанима на целом подручју Прокупља.
–Било је много посла, како за волонтере, тако и за запослене, али смо се 
трудили да помоћ на време стигне до сваког корисника. И ову донацију 
ћемо доставити онима којима је намењена, а у томе увек имамо 
подршку локалне самоуправе, изјавио је Драган Суботић.
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Излила се Топлица код гробља

Због затрпавања корита реке Топлице и пробијања бедема код Градског гробља

Највећа количина воде у историји Прокупља

Kривична пријава против НН лица 

Због великих падавина, дошло је до изливања реке Топлице и плављења Градског гробља у Прокупљу. Kако кажу надлежни, 
уложено је око 50 милиона динара за чишћење речног корита и изградњу бедема на Стражавачкој реци и Топлици, али то није 
помогло, обзиром да је реч о највећој количини воде у историји Прокупља.
-Има више воде него што је то био случај 2014. године. У претходном периоду, ангажовали смо машине и људство за чишћење и проширење корита реке Топлице. Након 
тога, урађени су нови бедеми на Стражавачкој реци и Топлици. За то је издвојено 50 милиона динара. Чистили смо и Белољинску реку, Трнавачку, Бресничку. И код гробља је 
чишћено. Да нисмо све то урадили, ко зна каква би ситуација сад била, каже 
градоначелник Прокупља Александар Симоновић.
Kако додаје, вода која је дошла из правца Kуршумлије, 
не би направила тако велики проблем, да није оне која је 
наишла из правца Блаца, па кроз Белољин, Kонџељ…
-Ангажоване су машине, људство, наше комунално предузеће, полиција, 
ватрогасци, грађани, фирме Тасић коп и Мандић. Пунили смо џакове. Обзиром 
да је киша престала, видећемо како ће бити, очекујемо да се вода повуче, каже 
Симоновић и додаје да ће, комисије за процену штете, 
обилазити поплављено подручје и процењивати насталу 
штету.
-Обратићемо се Републици за помоћ, а и Град ће издвојити средства за 
надокнаду настале штете. Најбитније је да нема људских жртава, истиче 
он.
Иначе, за сат времена, од 13 до 14 сати, водостај Топлице је 
порастао за 30 центиметара, и сада износи 320 центиметара.

Градско правобранилаштво Прокупља, поднело је кривичну 
пријаву против НН лица, због затрпавања дела корита реке 
Топлице, поред магистралног пута Прокупље – Kуршумлија, 
од Ауто – центра „Маслак“ и бензинске 
пумпе па све до моста на реци Топлици 
код ресторана Долап, и пробијања 
бедема поред корита реке Топлице поред 
Градског гробља у Прокупљу, због сумње 
да су поменута дела довела до повећања 
размера поплаве, која је погодила 
Прокупље 23. и 24. јуна ове године.
Одлука о кривичној пријави, донета је 
на основу закључка Штаба за ванредне 
ситуације, који је донет на основу обиласка 
терена и извештаја стручно – оперативних 
тимова.
-Град је урадио све што је у његовој моћи. За 
стручни надзор за регулацију Стражавачке 
реке и Топлице, локална самоуправа је издвојила 3.974.000 динара. Даље, 
за регулацију Стражавачке реке и Топлице, учешће локалне самоуправе 
износило је 29.576.980,97 динара, док је укупна вредност пројекта била 
57.294.645,22 динара. За водотокове другог реда и заштиту од поплава, у 
2017. години, Град Прокупље је издвојио 1.464.120 динара, и 992.520 динара, 
док је за продубљивање јаркова и речних корита у Микуловцу у 2018. години 
утрошено 930.000 динара. За одводни јарак у Белољину, 2019. године 

утрошено је 183.000 динара, док је исте године, за одводни јарак у Стражави 
уложено 1.556.448 динара, чуло се на седници Штаба за ванредне 
ситуације у Прокупљу.

Kако је речено, много тога је одрађено 
да до поплава не дође, али обзиром да је 
ове године било највише воде у историји 
Прокупља, али и због немарности 
појединаца, Прокупље се суочило са 
катастрофом.
-Kривична пријава је поднета, а на надлежнима је 
да утврде кривицу. Свако треба да одговара за своје 
поступке. Такође, Град Прокупље се у претходном 
периоду обраћао и републичком инспектору за 
воде у Нишу, како би се спречило сужавање речног 
корита, али он није реаговао по пријавама. И ту 
ћемо предузети одређене кораке. Свако ко је крив, 
нека одговара, казали су на седници Штаба, 

представници Града Прокупља.
Позитивна вест је да се почело са санирањем последица 
поплава, да су ту багери који чисте корито Белољинске реке, а 
онда настављају даље до Драгање, као и да је Град Прокупље, 
од Републике добио 10.000 литара горива, где ће једну количину 
искористити ЈKП „Хамеум“ а другу Војска Србије, за санирање 
последица поплава, односно уређење путева на сеоском подручју 
који су оштећени у поплавама.
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Саниран заштитни бедем код Градског гробља

Екипе Црвеног крста на терену

Продубљено и очишћено речно корито

Санација поплављених стамбених објеката 

Након великих поплава које су задесиле Прокупље и околину, Градска управа у Прокупљу у сарадњи са Јавним водопривредним 
предузећем „Србијаводе“, претходних дана, радила је на санацији заштитног бедема на реци Топлици код Градског гробља. 
Радило се и на продубљивању и рашчишћавању речног корита, како би се спречило евентуално ново плављење.
Према речима Жарка Копривице, члана Градског већа задуженог за инфаструктуру, који је обишао радове код гробља, које 
изводи ХСЛ „Власотинце“ а финансира ЈВП „Србијаводе“, подигнуто је преко стотинак метара новог бедема и очишћени спрудови 
на реци, како би се спречило плављење.
-Подићи ћемо бедем, како би још више заштитили Градско 
гробље од поплава, рекао је Копривица и додао да је и Јавно 
комунално предузеће „Хамеум“ укључено у сређивање гробља и 
санирање оштећења насталих на гробним местима.
-Они су у великој мери већ рашчистили зелено растиње око гробова, очистили 
муљ са стаза и уредили оштећена гробна места, рекао је Жарко 
Копривица и додао да ће локална самоуправа у сарадњи са 
управом гробља учинити све да се штете на гробним местима 
отклоне у најскорије време.
Након санирања бедема на реци Топлици, радови на санацији 
речних корита настављају се на  Бресничкој и Белољинској 
реци.

Запослени у Црвеном крсту  уз помоћ двадесетак волонтера, 
ових дана су ангажовани на чишћењу и санацији поплављених 
кућа у Прокупљу и околним селима погођеним недавном 
непогодом.
Према речима секретара Црвеног крста Драгана Суботића 
до сада је очишћено, исушено и санирано тридесетак кућа у 
прокупачком насељу Мала Губа и Улици Бошка Југовића, као и 
у Липарској, али и у селима Мала Плана, Конџељ, Беле Воде и 
Белољин, која су била најтеже погођена полавама.
-Из кућа и дворишта је избачена вода и очишћен муљ а тамо где је било 

потребно исушити натопљене зидове прикључили смо сушилице, казао је 
Суботић.
Он је нагласио да се сушилице према потреби пребацују 
из једне у другу кућу и да је тренутно у функцији пет таквих 
машина.
Како је нагласио, у овом послу имали су велику помоћ 
Црвеног крста Србије који им донирао потребна средства за 
отклањање последица невремена као и неопходну  помоћ  за  
становништво погођено поплавама.
Према његовим речима, та помоћ састоји се од пумпи за 
испумпавање воде са средствима за дезинфекцију и хигијенско 
чишћење кућа, сушилица, а ту су и гумене чизме, кишне 
кабанице и хигијенски и пакети са конзервираном храном и 
флашираном водом за угрожене.
Како је рекао Суботић, поплава је зауставила редовне 
активности на подели око 400 хунамитарних пакета које је 
Фондација Ана и Владе Дивац, у сарадњи са Групом 484 и уз 
подршку Амбасаде Краљевине Норвешке донирала Прокупљу.
Према његовим речима, до сада су пакети са храном и 
средствима за хигијену подељени корисницима туђе неге 
и помоћи на сеоском подручју а у наредном периоду биће 
уручени и осталим корисницима у граду Прокупљу.
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Војска завршила радове на мосту у Доњој Бресници

Брза реакција локалне самоуправе после поплава

Увек уз свој народ

Чишћење Белољинске реке

Начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Милан 
Мојсиловић и градоначелник Прокупља Александар Симоновић, 
обишли су село Доња Бресница, где су припадници Војске Србије, 
радили на мосту који су уништиле недавне временске непогоде и 
онемогућиле мештанима овог села да несметано раде на својим 
обрадивим површинама и обављају свакодневне обавезе. Радови 
на мосту су завршени пре неколико дана, и сада мештани овог 
села, могу да се врате нормалним активностима.
-Данас сам имао прилику да обиђем подручје, које је условно речено захваћено 
временским непогодама од пре десетак дана. Једна од локација је и ова у Топличком 
округу у Прокупљу. Затечен сам висином и нивоом штета, које су начињене не само 
у Прокупљу, већ и у Блацу. Временски гледано, веома кратка елементарна непогода, 
направила је пустош и велику материјалну штету. Оно што је најбитније јесте 
да људски животи у таквим моментима нису били угрожени и да нема људских 
жртава, али ни велике штете на материјаним добрима, рекао је у Доњој 
Бресници, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан 
Мојсиловић.
Према његовим речима, санација штете на путним 
правцима и све оно што се тиче нормалног одвијања 
живота, јесте важан задатак и Војске Србије.
-Ја сам данас овде дошао да у име министра, своје лично име, али и свих 
припадника Војске Србије, искажем одређену солидарност и пружим 
подршку Прокупљу и грађанима, да у овој тешкоћи, знају да нису сами. 
Војска је увек била уз народ, а народ уз војску и мислим да је то нешто 
што је сасвим нормално и очекивано, истакао је Мојсиловић.
Он је додао да ће овај мост, омогућити мештанима села, 
који су одсечени, да се врате у нормалне токове живота.
-Нисам убеђен да ће то бити преко ноћи, јер је нормализација један 
процес који би требало да траје, али сам сигуран да ће ово што ми данас 
радимо овде, у координацији са локалном самоуправом, у потпуности 
омогућити и олакшати начин свакодневног функционисања. Са нашим 
капацитетима и ефективама створићемо услове, који ће колико 
толико да олакшају свакодневицу свим људима који овде живе. Не 

видим ниједну препреку да све оно што  можемо, и учинимо, и у датом моменту 
помогнемо локалној самоуправи и ставимо се на располагање, најпре људством, 
а онда и механизацијом, подвукао је начелник Генералштаба Војске 
Србије генерал Милан Мојсиловић и додао да припадници Војске 
Србије помажу и у Блацу, где је такође тешка ситуација и где су 
бујични потоци и поплаве направили велику материјалну штету.
Градоначелник Александар Симоновић је овом приликом 
нагласио да мост, који је порушен у скорашњој временској 
непогоди, повезује два дела села Доње Бреснице.
-Овај мост ће мештанима омогућити да несметано дођу до својих кућа и да живот 
врате у нормалу. Ја сам  био са мештанима села Доња Бресница и вече пре него што 
је поплава однела мост. Покушали смо да га сачувамо, међутим била је толико 
велика вода, да је то било немогуће, рекао је градоначелник Симоновић и 
захвалио се Војсци Србије на подршци и помоћи. Он је истакао да 
Војска Србије није притекла у помоћ, мештани овог села би дуго 
морали да чекају да се мост заврши.
-Помоћ Војске Србије и Министарства одбране је немерљива у том смислу. За 
све мештане, а посебно за 16 домаћинстава, која се налазе са друге стране реке, 
нормализација живота не може да чека. Има и привредника који користе овај мост, 
тако да је његово брзо постављање неопходно, додао је Симоновић.
Он је истакао да Војска ради и на санирању последица од поплава 
на путној инфраструктури, како би становници ових села могли да 
обаве и пољопривредне радове, јер је, како је навео, у току берба 
вишње, па је изузетно битно да људи стигну до својих њива.
-Сарадња између цивилног друштва и војске на територији града Прокупља је увек 
била одлична. Војска нам је изашла у сусрет, тако што је одобрила коришћење 
механизације. Имамо 16 путних праваца од Белољина до Горње Бреснице. Овде 
у Доњој Бресници, оно што је војска прво урадила јесте да је вратила реку у свој 
ток, сада се ради на путевима у Горњој Бресници, онда ће се радити у Крњи Граду, 
Белољину и Конџељу, где такође има проблема, а потом и неке градске улице. 
У сарадњи са војском, то ћемо да решавамо, по приоритету, закључио је 
градоначелник Прокупља Александар Симоновић.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ и „Морава“ Ниш, послали су 
машине за чишћење корита река у Прокупљу, како би последице поплава 
биле што пре саниране.
Град Прокупље контактирао је ова предузећа одмах након повлачења 
река, чим су се створили услови за чишћење.
-Стигла су нам два багера, која тренутно чисте корито Белољинске реке, која се прва повукла. За 
два до три дана, створиће се услови за чишћење корита у Драгањи, обзиром да ту мора да долазе 
тешки камиони са земљом како би се подигао бедем на десној страни Топлице. А онда настављамо 
са чишћењем осталих локација, рекао је градоначелник Прокупља Александар 
Симоновић, који се захвалио ЈВП „Србијаводе“ и директору Горану 
Пузовићу на помоћи.
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Подељене повеље најзаслужнијим Топличанима

Дом ученика расписао конкурс за пријем кандидата

Одржан Видовдански сабор у Конџељу

Традиционални Видовдански сабор одржан је 28. јуна на 
Видовдан, у Конџељу надомак Прокупља, а заслужним 
Топличанима додељене су Видовданске повеље.
У присуству великог броја житеља Топлице, свету архијерејску 
литургију служио је архиепископ нишки Арсеније, у манастиру 
Светих архангела Михаила и Гаврила, који је и уручио повеље, 
а присутне је поздравио и начелник Топличког округа Милан 
Аранђеловић.
Поздрављајући присутне грађане, представника Српске 
православне цркве, представнике локалних самоуправа 
Топличког округа, Војске Србије и МУП-а, Аранђеловић је 
подсетио да је Видовдан најсветији и најсветлији дан велике 
славе а уједно и најмучнији дан за српски народ, који се 
протеже кроз целокупну српску историју и као дан јуначке  
жртве косовских јунака за веру Христову и своју земљу.
Осврћући се на признања која су додељена, начелник 
Топличког округа, Милан Аранђеловић је рекао да ни овог 
пута, као ни раније није било лако одабрати најзаслужније 
грађане јер су Топличани људи великог срца, осетљиви на 
невоље других, који радо помажу свима у невољи.
Ове године, повеља „Царица Милица“ припала је докторки 

Гордани Стошковић, специјалисти педијатрије и неонатологије 
са Клинике за гинекологију у Нишу, родом из села Мађаре. 
Повеља „Милан Топлица“ додељена је дугогодишњем члану 
Удружења Топличана у Београду и члану Организационог 
одбора Сабора, научном раднику Миленку Тановићу из Блаца.
Повеља „Иван Косанчић“ додељена је успешном 
пољопривреднику Ранку Радовановићу из куршумлијског 
села Тмава, повеља „Цар Лазар“ признатом и познатом 
прокупачком вајару Чедомиру Ристићу, а повеља „Бошко 
Југовић“ Прокупчанину Бојану Кривокући, председнику 
Скупштине Удружења Топличана из Ниша.
У име Града Прокупља, који је ове године био домаћин Сабора, 
повељу „Југ Богдан“ примио је заменик градоначелника 
Мирољуб Пауновић.
У богатом културно уметничком програму наступили су 
глумци Аматерског позоришта „Хранислав Драгутиновић“ 
из Прокупља, певачка група „Бата Лачковић“ из Куршумлије, 
рецитатор Наталија Павличевић из Блаца и гуслар Милош 
Гашевић, ученик Призренске Богословије „Св. Кирило и 
Методије“ у Нишу.

Дом ученика средњих школа у Прокупљу расписао 
је конкурс за пријем кандидата за школску 
2020/2021. годину. Наредне школске године, ова 
установа моћи ће да прими 130 корисника.
Директорка Дома ученика Јелена Вуковић 
изјавила је да очекује велико интересовање 
средњошколаца за пријем, као што је то било и 
претходних година.
-Пријављивање кандидата трајаће од 8. до 19. јула. Прелиминарна 
листа примљених кандидата објавиће се 24. јула, а коначна 3. 
августа, изјавила је она и додала да ће осетљиве 
друштвене групе, које нису добиле смештај у 
првој расподели, моћи да конкуришу од 24. до 27. 
августа.
Према њеним речима једна од новина која ће се 
сада први пут применити је та, да на основу Закона 
о заштити података о личности, на прелиминарној 
листи неће бити истакнута имена деце која су 
добила смештај, већ ће се објавити шифре под 
којима се она воде.
Ове школске године, у установи је боравило и 30 
матураната прокупачких средњих школа.
-Ови матуранти су дошли као деца, а отишли као зрели и способни 
млади људи. Сви они су стекли много пријатеља, не само у Дому, 
већ и у граду. Кажу да ће овај период свог живота увек памтити, 
изјавила је директорка Јелена Вуковић.
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Представници Канцеларије за управљање јавним улагањима и Сектора за ванредне ситуације Републике Србије, у Прокупљу 
су представили резултате пројекта 
„Инвестирање у отпорност у Србији“, који 
је реализован уз подршку Светске банке и 
Владе Јапана.
У сали Дома културе, присутне је поздравио 
заменик градоначелника  Прокупља 
Мирољуб Пауновић, који је госте упознао 
са историјсклим и културним вредностима 
града Прокупља, његовим природним и 
привредним потенцијалима. Он је истакао 
да је средствима Владе Србије у Прокупљу 
започела реализација великих пројеката, 
који ће допринети привредном развоју 
целог топличког краја.
Пауновић је изразио задовољство што се 
овај скуп одржава у Прокупљу и што је све 

присутне окупила једна веома значајна тема, а то је смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама.
Сандра Недељковић, заменик директора Канцеларије за управљање јавним улагањима је истакла значај споне између 
Канцеларије и Сектора за ванредне ситуације.
-Заједничким снагама радимо на смањењу рузика од катастрофа. Како кажу у Уједињеним нацијама, један долар уложен у превентиву, чува седам долара уложених у обнову, 
казала је Недељковић.

Инвестирање у отпорност у Србији

Подношење пријава до 31. јула 

Новац од казни за већу безбедност

Представљен пројекат 

Накнада за заштиту животне средине

Савет за безбедност саобраћаја

Рок за подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту 
и унапређење животне средине је 31. јул, саопштено је из 
Одељења локалне пореске администрације Градске управе у 
Прокупљу.
Како је истакнуто, обвезник накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине дужан је да поднесе пореску пријаву са 
подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединица 
локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, 
контрола и наплата јавних прихода, до 31.јула сваке године за 
коју се утврђује накнада.
Тако су утврђене и новчане казне за обвезнике који до 
одређеног датума не поднесу пријаве.
У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, 
новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће 
се правно лице, предузетник у висини од 10.000 до 500.000 
динара, за радње, казниће се за прекршај и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 
ако обвезник накнаде не достави прописани образац, односно 

пријаву или достави непотпун образац, односно пријаву, као 
и обрасце уз обрачун накнаде, или образац, односно пријаву 
која садржи нетачне податке.
Образац, односно пријавa са подацима за утврђивање 
накнаде може се преузети на званичној интернет страници 
Града Прокупља.

Савет за безбедност саобраћаја у 
Прокупљу, којим је председавао 
председник Савета Александар 
Симоновић, усвојио је финансијски 
план утрошка средстава за ову годину 
у укупном износу од 10.700.000 динара. 
Ова средства, прикупљена су од 
наплаћених саобраћајних прекршаја.
Највећи део новца биће утрошен за 
постављање видео надзора на семафору 
за детекцију саобраћајних прекршаја. За 
ове намене, планирано је да се утроши 
5.500.000 динара.

За куповину машине за обележавање 
хоризонталне сигнализације, промену 
старих и истрошених лежећих 
полицајаца и постављење нових, као 
и набавку друге опреме предвиђено је 
2.500.000 динара.
Део новца планиран је за одржавање 
семафора, израду пројектно-техничких 
регулација на путним правцима.
За одржавање путних објеката, односно 
мостова, канала, сливника, тротоара 
и рампи за особе са инвалидитетом, 
предвиђено је да се утроши 1.500.000 

динара.
Сви планирани радови на путевима на 
територији Прокупља, имају за циљ 
повећање безбедности свих учесника у 
саобраћају.
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И млади и стари 
радили на сређивању 
игралишта

Дијалог за будућност

Уређују се спортски терени Пријаве за летњу радионицу за младе

Да би сачували, али и додатно уредили игралиште и 
спортске терене, које се налази у склопу Спомен парка 
јунацима „Гвозденог пука“ у Гарићу, дечаци и девојчице из 
овог насеља покренули су иницијативу која је окупила све 
житеље овог краја. Овај простор  је сада лепши него икад, а 
деца се захваљују на помоћи Градској управи Прокупље, ЈКП 
„Хамеум“, али и  предузећима „Стаменковић“ и „Таки“, који су 
подржали и помогли да се њихова иницијатива спроведе у 
дело.
–Најмлађи житељи Гарића, из свих делова овог великог насеља скупили су се и 
покренули  иницијативу, да игралиште додатно уредимо. Ми  старији смо их 
подржали, јер је ово место на коме се сви окупљамо, али поносимо се чињеницом да 
овде долазе и деца и старији из свих делова града, како би се одморили, нешто ново 
научили, а они млађи, да би се играли са својим вршњацима, каже председник 
Месне заједнице „Страхиња“ Вукоман Миленковић.
Један од покретача идеје да се игралиште додатно уреди био 
је и тринестогодишњи Огњен Рогановић, који каже да је ово 
место на коме највише воли да се игра са својим другарима 
и то преко целог дана до касних вечерњих сати.
-Овде се окупљамо да бисмо се дружили, али и играли фудбал и кошарку. Након зиме 

избрисале су нам се ознаке на спортском терену, па смо хтели да то обновимо, 
али и да заменимо мреже на головима. Све смо то успели уз помоћ старијих, који су 
подржали нашу иницијативу, каже Огњен.
Спомен парк јунацима “Гвозденог пука“, свечано је отворен 
2018. године у част стогодишњице од завршетка Великог 
рата. У склопу Спомен парка, уређено је дечије игралиште 
са спортским теренима, на којима се свакодневно окупља 
велики број деце.

У току су пријаве за трећу по реду УПСХИФТ радионицу која 
се спроводи у оквиру заједничког регионалног програма 
„Дијалог за будућност“ и омогућaва младима да допринесу 
позитивним променама у свом окружењу.
Након Београда и Новог Сада, сада и млади са територије 
југоисточне Србије имају прилику да реализују своје идеје 
кроз ове интерактивне радионице.
Ради се о менторском програму уз финансијску подршку 
УНИЦЕФА до 2.000 евра а конкурс је отворен за све младе 
узраста од 13 до 19 година који живе на територији југоисточне 
Србије (Прокупље, Ниш, Лесковац, Смедерево, Врање, 
Пожаревац, Зајечар, Пирот, Бор и Смедеревска Паланка). 
Један од главних циљева пројекта је инклузија младих из 
осетљивих група и оних којима су овакве прилике теже 
доступне, тако да се посебно охрабрују и позивају млади који 
припадају расељеним лицима, лицима са инвалидитетом или 
угроженим групама да се пријаве за учешће.
УПСХИФТ радионица се организује тако што се за укупно 
16 изабраних тимова са територије Југоисточне Србије са 
најбољим идејама организује дводневна онлајн радионица и 
то  18. и 19. јула 2020. године.
Тимови ће радити са менторима, стицати нове вештине 
и знања да дођу до жељеног решења. У оквиру овог 
својеврсног такмичења, осам најпосвећенијих тимова са 
најоригиналнијим решењима добиће финансијску подршку у 
износу од 2.000 евра и подршку ментора да спроведу своју 
идеју у дело.
Онима који намеравају да се пријаве се саветује да се упознају 
са начином дијалога између разних друштвених група, чиме 
може да се побољша њихов статус, као и да се информишу 
о томе како толеранција и поштовање различитости може да 
утиче на већу солидарност у друштву.
Акценат треба да се стави на критичко размишљање и развој 
других вештина код младих, као и укључивање у друштвено-
корисне иницијативе које доприносе  самосталности и већој 
запошљивости. Улога младих може да буде заступљенија и 
кад је у питању одрживи развој, заштита животне средине 
и климатске промене. Добродошле су све идеје за укупно 
јачање капацитета младих, унапређење дијалога и деловања 
за опште добро.
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Одржан састанак произвођача и откупљивача

Почиње жетва пшенице у Топличком округу

Контрола откупа вишње

Нема предаха за пољопривреднике

По први пут, одржан је у Прокупљу састанак произвођача и 
откупљивача вишње, у присуству представника Mинистарства 
пољопривреде и надлежних инспекција.
-Разговарали смо са прерађивачима да подигну капацитете, у чему ће им држава 
помоћи, како би омогућили складиштење вишње. Са произвођачима смо разговарали 
да треба да уложе напоре у развој, односно да им основни циљ буде што већа 
производња по хектару. Важно је подизање приноса и додатних прерађивачких 
капацитета, казао је саветник министра пољопривреде 
Предраг Лучић.
Састанку је присуствовао и државни секретар у Министарству 
пољопривреде Богдан Игић.
Пре овог састанка, представници Министарства 
пољопривреде, заједно са тржишним и пољопривредним 
инспекторима, представницима локалне самоуправе, 
Пољопривредно стручне службе у Прокупљу, отпочели су 
са контролом откупа вишње у прокупачком крају, у циљу 
спречавања малверзације и заштите једног од најзначајнијих 
српских брендова кад је воће у питању, као и мањих 
произвођача.
Пољопривредни инспектори, контролисали су услове 
пријема вишње, док су тржишни инспектори проверавали 
да ли су уредно попуњене признанице, које су откупљивачи 
дужни да издају произвођачима.
-Контролишемо да ли се откупљивачи понашају тржишно, односно да ли је 

блок уредно попуњен, да ли је исписана количина, класа, цена, ПДВ.., рекао је 
саветник министра Предраг Лучић.
Надлежни су прво обишли откупно место у Горњој Стражави, 
а након тога Доње Кординце.
На откупном месту у Доњем Кординцу, кажу да класирање 
врше запослени инжењери пољопривреде.
-Са бербом и откупом смо почели око 20. јуна. У почетку су то биле мање количине, 
а сада имамо 150 тона дневно. Битно је да се људи усмере, да им се објасни шта 
је прва класа а шта друга. Све што је ручно брано, спада у прву класу. Вишња је 
сада мекана, и ако се бере тресачима, пусти воду, што значи да је за другу класу. 
Наш циљ је да највеће количине оду у прву класу, како би људи зарадили. Иначе, на 
исплату се чека дан, два, каже откупац Љубиша Перић.
Саветник у Министарству пољопривреде, Предраг Лучић, 
истиче да је ова контрола важна, како би се утврдило ко се 
понаша нетржишно.

-Занима нас да ли је уписана цена, ПДВ, ко врши класирање… Данас се по први 
пут састају произвођачи и откупљивачи. Очекујем да утврдимо стандарде за 
ову годину, а онда и за све наредне. Остајемо овде до задњих дана бербе, како 
бисмо исконтролисали квалитет и класификацију, закључио је саветник у 
Министарству пољопривреде Предраг Лучић.

На подручју Топичког округа жетва озимог јечма је у пуном 
јеку, а већ за пар дана почиње и жетве пшенице, најважније 
хлебне културе, која је у Топличком округу засејана на близу 
7.000 хектара.
Према речима саветодавца за ратарство Радована Бјелице из 

Пољопривредно стручне службе у Прокупљу, овогодишњи 
род и квалитет жита у топличком крају је задовољавајући.
Принос јечма ове године износи четири тоне по хектару док ће 
према процени пољопивредних стручњака принос пшенице 
бити већи од 4,5 тоне по хектару.
-Невреме и поплаве, које су недавно задесиле топлички крај одложиле су дозревње 
хлебног зрна и почетак жетве, тако да она у овом крају касни 15 дана, истакао 
је Бјелица.
Он је нагласио да је жито стигло за жетву у Житорађи, док је на 
подручју Прокупља и Куршумлије жетву могуће обавити само 
половично пошто у планинском делу тих општина пшеница 
још увек није довољно сазрела за жетву.
Како је оценио Радован Бјелица, у сваком случају најважнији 
посао у Топлици треба што пре обавити како жетеоце не би 
поново омела и зауставила киша, а што се тиче планинског 
дела Топличког округа, мишљења је да ће и ту жетва бити 
завршена до краја јула месеца.
Цена жетве остала је на нивоу прошлогодишње и износи од 
11.000 до 12.000 по хектару.

ПОЉОПРИВРЕДА
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Озбиљан помак у области културе

Ојачани тежином, створили смо реч

Ове године 12 пројеката у вредности од 14 милиона динара

Музичко-поетско вече на платоу Дома културе

Министарство културе и информисања Владе Републике 
Србије, подржало је 11 пројеката прокупачких установа 
културе, за које је до сада определило укупно десет милиона 
динара. Средства, у износу од четири милиона динара, стигла 
су и од Министарства правде, из опортунитета, за реализацију 
још једног пројекта.
-Ако упоредимо ову годину са претходном, слободно можемо рећи да  нам је 2020. још 
успешнија. Пројекти наших установа културе су све бољи, што показује и чињеница 
да ове године имамо два пројекта више, који су сагледани од стране Министарства, 
а то значи и четири милиона више, у односу на прошлу годину, истакла је члан 
Градског већа за културу Милица Ерић.
Како наглашава, учињен је озбиљан помак у области културе, 
захваљујући тимском раду и великој подршци Министарства 
културе, чији су представници увек били ту за бројне 
консултације и сарадњу.
-Када направите добар план и крајње озбиљно приступите задатку, успех је 
препознатљив и награђен. Зато ћу искористити ову прилику да се испред локалне 
самоуправе и у своје лично име, захвалим Министарству културе и Министарству 
правде Републике Србије, на одобреним средствима, којима ћемо увелико 
унапредити културу нашег града, додала је већница Ерић.
Према њеним речима, већи део средстава биће усмерен за 
реализацију пројекта „Спомен соба Гвозденом пуку“, који 
је израдио Народни музеј Топлице. Ова установа је за своја 
четири пројекта, добила средства Министарства у износу од 
девет милиона динара.
За Народну библиотеку „Раде Драинац“, Министарство је 
одобрило два милиона динара за реализацију два пројекта, 

док је Историјском архиву одобрен пројекат у вредности од 2,5 
милиона динара, а прокупачком Дому културе пола милиона 
за пројекте којима је ова установа конкурисала.
-Надам се да ћемо на овај начин омогућити свим нашим грађанима да уживају у 
културним садржајима које им нуде установе културе. Такође се надам да ће наши 

млађи суграђани неговати традицију српског народа и чувати историју и културу 
Прокупља и Топлице, нагласила је члан Градског већа за културу 
Милица Ерић и поручила представницима установа културе и 
запосленима да се максимално залажу да буду још успешнији 
и препознатљивији на мапи културе.

Музичко-поетско вече Књижевне омладине Прокупља, под 
називом „Ојачани тежином, створили смо реч“, одржано је на 
платоу Дома културе.
Љубитељи поезије и музике, имали су прилику да уживају у 
дивном женском вокалу, стиховима и звуку гитаре Теодоре 
Станојевић, у стиховима младости Мирјане Ранђеловић, 
Милоша Стојиљковића, Маше Спасић, Кристине Милошевић 
и Иване Ђурковић. Кроз музичко-поетско вече, Књижевна 
омладина Прокупља, која ради у саставу Дома културе, 
послала је поруку културе, која гласи „Не пасти под тежином 

околности, бранити се лепим речима и бринути о свом 
здрављу и здрављу других”.
-Ово је била прилика да наши најмлађи ствараоци представе свој рад, јер су били 
вредни и активни током читавог ванредног стања у нашој земљи. Дом културе је 
на овај начин испоштовао њихов труд и жељу да буду активни, јер су то увек и били 
ранијих година за време наше традиционалне манифестације „Културно лето“, 
али и другим приликама. Ове године ћемо се држати упутстава и свих прописаних 
мера, како би се заштитили од инфекције корона вирусом, па ћемо нашу публику, о 
појединачним догађајима које ћемо организовати, обавештавати благовремено, 
рекла  је директор Дома културе Тијана Петровић.
Отварајући ово књижевно вече, председник Књижевне 
омладине Прокупља Ивана Ђурковић је истакла, да ванредно 
стање није зауставило ствралачки порив чланова ове 
дружине. Напротив, они су стварали и за време ванредног 
стања, а њихове стихове, љубитељи поезије имали су прилику 
да читају на сајту ове установе културе.
-Читати поезију је уметност. Није то само рутина читалачке маште, као 
кад читамо прозу. Пре свега поезију не читамо свакога дана. Читамо је у оним 
тренуцима када осетимо да је наша душа сетна и меланхолична. Зато је лето 
право време за читање и уживање у њој, а раздраганост и сета истовремено, 
управо су оно што ће учинити да нам око заигра и да добијемо жељу за песмом, 
без обзира на то колико је тежине у нашим тренуцима живљења, нагласила је 
овом приликом Ивана Ђурковић.

КУЛТУРА
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Поетика афекта у цртежима

На крилима детињства

Деца воле своје идоле

Изложба у Галерији Божа Илић

Прокупачке ученице блистале у Панонији

Награђени мали сликари из Таткове школе

Кроз тридесетак радова, на којима 
је, према речима професора Владете 
Живковића, представио поетику афекта 
у цртежима, сликар Веселин Рајовић, је 
уствари представио један део себе.
-Аутор у своју цртачку авантуру задире 
фаворизовањем односа лавираног туша, надградњом 
бајцем, угљеном и воштаним и парафинским 
пастелом. У основној варијацији туш над белинама 
папира је тмаст и тамних окера. Ти односи, у 
варијацијама укрштених широких трагова, бурних 
петљи, тачкастим просипањима и зарезима 
случајности, распрскавају се у експлозијама и над 
имплозијама примарног цртачког рефлекса, рекао 
је отврајући изложбу овог сликара 
у прокупачкој Галерији „Божа Илић“ 
професор Живковић.
Он је истакао да натписивања овог 
аутора угљеном, у ритму зачетог 
композиционог случаја, на њему и по 
њему, по белинама, али и површинама, 
које лавирају валерски, задиру дубље 

у ткиво његове намере, градећи тако 
следећу октаву односа над језерцима 
сушења лавирунга.
-Распеваност и заиграност рукописа указује на 
поуздано искуство аутора, стечено у усвојеној 
техници. Она га не оптерећује, већ сигурно и са лакоћом 
којом се диче вештине, исказује стања аутора, као да 

се ради о „конкретном“, а не о апстрактном садржају, 
нагласио је Живковић.
Без окорелих ставова и условљавања 
саме поставке, презентација изложбе 
се искристалисала као продужена рука 
случаја, амбијеннта галерија, замаха 
аутора цртежа и сензибилитета аутора 
поставке. На овај начин цртежи Веселина 
Рајовића, постали су градбени елемент 
сложених целина, које они у својој 
појединачној ликовној структури, сами 
по себи већ поседују.
Аутор ових цртежа је редовни професор 
на приштинском Факултету уметности у 
Косовској Митровици, а за њим је велики 
број самосталних и групних изложби.
Ово је прва изложба слика, коју је 
Народни музеј Топлице организовао 
откад је проглашена пандемија вируса 
корона, а данас су је, према речима 
домаћина, посетили најхрабрији 
љубитељи ове врсте уметноси.

Прву награду за писани рад на 12. Међународном 
фестивалу дечијег стваралаштва „На крилима 
детињства“ у Панонији, добила је ученица шестог 
разреда Основне школе “Милић Ракић Мирко“ 
Наталија Бабић. Другу награду, али у категорији 
„стиховање“ освојила је такође прокупачка 
ученица четвртог разреда Марта Павловић из 
Основне школе „Никодије Стојановић Татко“.
Учитељице награђених ученица, Јасмина 
Џипковић и Љиљана Соколовић, имају само 
речи хвале за своје талентоване ученице. За 
Наталију се, како кажу у њеној Школи, где год се 
такмичи, већ  унапред очекује да ће добити неку 
од награда, јер је њен таленат и лепо писање, 
већ три пута било награђивано само на овом 
Фестивалу. Марта је неко, ко је препознатљив 
по врло лепом и изражајном казивању стихова 

на књижевним вечерима, које организује 
Књижевна омладина Прокупља, чији је она 
редован и врло активан члан, тако да је ова 
награда, само потврда доброг и квалитетног 
рада овог књижевног подмлатка.
-Овај Фестивал је врло лепо место за младе, маштовите 
и креативне ствараоце. То је прилика и да се деца друже са 
познатим писцима и песницима, међу којима су овај пут били 
и Урош Петровић, Бранко Ршумовић из Фондације „РШУМ“, 
Миња Субота и многи други. Организатор овог Фестивала био 
је познати дечији песник Тоде Николетић,  кажу у школама 
награђених прокупачких ученица.
Њих две, према мишљењу њихових учитељица, 
свакако треба да буду пример и осталој деци, 
како поред редовних обавеза у школи, може да 
се с успехом оствари и нешто више од тога.

Ученици Основне школе „Никодије Стојановић Татко“, на 
ликовном конкурсу луткољубице Аните Пешић, под називом 
„Деца воле своје идоле”, поново су показали колико су 
талентовани и колико воле да сликају. Та њихова љубав према 
овој врсти уметности, донела им је поново запажене и вредне 
награде.
Ученик Ђорђе Митровић, који је свој цртеж посветио свом 
преминулом деди, познатом топличком песнику Данету 
Стојиљковићу, освојио је друго место и медаљу. Анђела 
Чапкуновић је такође освојила медаљу за јединственост и 
емоцију, а Миа Гојковић је за труд и емоцију добила књигу 
“Баште из маште “.
-Ово није први пут да учествујемо. Пре овог, била су још два конкурса. Први – “Срце 
јединства”, где је ученик Милито Абдала освојио награду за најмаштовитијег 
илустратора, и други – ”Лутка сјајна мог дизајна”, где је Анђела Чапкуновић освојила 
као награду књигу ”Разбибригалице”, Милоша Милошевића Шике, рекли су у 

Школи „Татко“, и истакли да се веома поносе својим надареним 
ученицима.
Поред  награђених ученика, на конкурсима су учествовали и 
ученици, којима су припале захванице, а међу њима су Петра 
Динић, Павле Лукић и Емилија Милетић.
-Врло сам задовољна активношћу својих ђака и поносим се њиховим постигнутим 
успесима. На њиховим цртежима се види креативност и маштовитост, што 
је Анита, свакако умела да препозна и награди, нагласила је њихова 
учитељица и ментор Биљана Нешковић Пејчић.
Она је додала да су им и награде свакако важне, јер децу 
подстичу на још већу креативност и упорност у томе да буду 
још боља.
Учитељица је подвукла да ће њени ученици и убудуће 
учествовати на сличним конкурсима, уколико буду 
организовани и тако показати и осталој деци да се упорношћу 
и вредним радом, увек постижу добри резултати.

КУЛТУРА
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Циљ заштита 
становништва и 
спречавање ширења 
вируса

Већина са блажом 
клиничком сликом

Строге мере заштите од ширења Kовид инфекције

Проглашена ванредна ситуација у
Прокупљу због короне 

Последњих дана повећан број пацијената са 
респираторним тегобама

На подручју града Прокупља, проглашена je ванредна 
ситуација. Ова одлука, донета је у циљу заштите становништва, 
а на основу епидемиолошке ситуације, која је према извештају 
Дома здравља процењена као несигурна и креће се ка 
неповољној.
На седници Штаба за ванредне ситуације, донета је и наредба 
која предвиђа мере заштите од ширења вируса, а које се 
примењују од 9. јула.
Једна од мера је забрана организовања прослава, као и других 
организованих окупљања. Поред тога, ограничен је рад 
угоститељских објеката од 7 до 23 сата, обавеза угоститеља је 
да обезбеде дистанцу од два метра између гостију, а уколико 
то није могуће, обавезно је ношење заштитних маски.
Мере предвиђене за угоститељске објекте, важе и за теретане 
и кладионице. У циљу заштите од ширења корона вируса, 
Штаб за ванредне ситуације, наредбом је забранио и рад свих 
јавних базена на подручју града.
Kонтролу спровођења мера, заједно ће обављати републичке 
и градске инспекцијске службе.

-Последњих недељу дана, број пацијената који се дневно јаве у ковид амбуланту 
прокупачког Дома здравља због разних респираторних инфекција се повећао, 
казали су у тој здравственој установи.
Према речиме директорке  Дома здравља, Зорице 
Момчиловић, дневно се са кијавицом, болом у грлу, кашљем и 
повишеном телесном температуром, јави 50 до 60 Прокупчана.
Kако додаје, од тог броја, пет до шест пацијената са повишеном 
температуром и сумњом на упалу плућа се упућује на даље 
испитивање и лечење Инфективном одељењу прокупачке 
Болнице “Др Алекса Савић”.
Kако је нагласила др Момчиловић, већина пацијената који се 
дневно јаве у ковид амбуланту је са блажом сликом болести.
-Због повећаног броја инфекција и превенције у ширењу корона вируса, кризни штаб 
је усвојио нашу препоруку и у Прокупљу је уведена ванредна ситуација, истакла је 
директорка прокупачког Дома здравља Зорица Момчиловић.

Уз строге мере заштите од ширења корона вируса, које подразумевају мерење телесне температуре грађанима на улазу, 
обавезну употребу дезинфекционог средства за руке и поделу хируршких маски онима који их немају, прокупачки Дом здравља 
прима пацијенте као и обично на свим одељењима.
-Тако од 2. јула, грађани Прокупља у Дому здравља поново могу да добијају и лекарска уверења за полагање возачког испита, саопштили су из те здравствене 
установе.
Kако су нагласили, лекарска уверења о здравственом стању будућих возача, издају се за полагање испита за све категорије, 
укључујући и професионалне возаче.
Поред овога, Дом здравља издаје и уверења о здравственом стању за поседовање и ношење оружја, као и за ново запошљавање 
радника.
У оквиру редовних активности, уз посебне мере заштите у овој здравственој установи могу да се заказују и врше и периодични 
лекарски прегледи радника, као и обука из пружања прве помоћи.
Kомисија за лекарска уверења у прокупачком Дому здравља, ради два пута недељно, уторком и четвртком од 8  – 14 сати, а 
ближе информације грађани могу да добију на број телефона 321-222.
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