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Одржана конститутивна седница Скупштине Града Прокупља

Милан Аранђеловић  изабран за градоначелника 
На конститутивној седници Скупштине града Прокупља, 
која је одржана 17. августа, за градоначелника Прокупља 
изабран је Милан Аранђеловић, који је до сада обављао 
функцију начелника Топличког управног округа. За заменика 
градоначелника, већином гласова одборника, изабран је  
Дејан Тонић.
За председника Скупштине Града Прокупља изабран је Дејан 
Лазић, који је ову функцију обављао у претходном сазиву. 
Функцију заменика председника Скупштине наредне четири 
године вршиће Никола Хаџи Лазић. За секретара Скупштине 
изабрана је Александра Вукићевић, а за заменика секретара 
Скупштине Драган Вуксановић.

На предлог градоначелника Аранђеловића, за чланове 
Градског већа именовани су Милена Петровић, Никола 

Копривица, Милица Ерић, Владица Младеновић, Катарина 
Вељовић, Саша Стошић, Милош Костић, Оливер Радошевић и 
Жарко Копривица.
Честитајући одборницима места у новом сазиву законодавне 
власти Града Прокупља, градоначелник Милан Аранђеловић, 
присутнима је изнео план рада за наредне четири године. Он 
је нагласио да ће у наступајућем периоду, заједно са својим 
сарадницима уложити велики труд да се започете инвестиције 
наставе и покрену нови капитални пројекти.
-Као одговорна власт наставићемо да дајемо максимум у развоју нашег града, 
за који смо до сада учинили више од било које претходне власти. Приоритет су 
нам велике инвестиције које смо започели. Пре свега мислим на изградњу новог 
Здравственог центра на површини од 30.000 квадратних 
метара, чиме ће Прокупље и цео регион добити једну 
од најсавременијих здравствених установа. Друга 
велика инвестиција, која нам предстоји је изградња 
Индустријске зоне „Хисар“, која ће се простирати на 
површини од 16 хектара. Са комплетно опремљеном 
инфраструктуром понудићемо је инвеститорима, што 
ће допринети развоју привреде Топлице и отварању 
нових радних места, нагласио је Аранђеловић.
Он је такође додао, да ће у најскорије 
време бити настављена изградња 
нове Зелене пијаце на простору испод 
Пољопривредне школе „Радош Јовановић 
Сеља“, где је већ урађена приступна 
саобраћајница и изгарђен мост. Како је 
истакао, овим пројектом ће Прокупље 
добити савремену тржницу, изграђену по 
највишим стандардима.

Према речима градоначелника Аранђеловића, у плану је и 
реконструкција водоводне и канализационе мреже, замена 
старих азбестних цеви и изградња нових водовода.
– Настојаћемо да у свим насељима, која до сада нису имала адекватну комуналну 
инфраструктуру, изградимо водовод и канализацију, асфалтирамо путеве. У плану 
је и изградња новог гробља на простору Ђуревцa, као и решавање проблема паса 
луталица, који је један од горућих у нашем граду. У оквиру наших будућих планова, 
предвиђено је и измештање градске депоније, где би потом био изгарађен велики 
спорстки центар. Велику пажњу посветићемо и уређењу дечијих игралишта, 
спортских терена, новог градског трга, нагласио је градоначелник 
Града Прокупља Милан Аранђеловић и додао да је у плану и 
реконструкција улице Ратка Павловића од Касарне до излаза 
из града, изградња кружних токова и семафора, као и уређење 
брда Хисар, где је у току рестаурација трвђаве.
Према обећањима новог градоначелника, грађани Прокупља 
добиће много више нових могућности за организовање 
спортских, културних и туристичких садржаја, као и уређене 
улице, путеве, комуналну инфраструктуру, једном речју, боље 
услове за живот и рад у свом граду.
Одмах по завршетку прве конститутивне седнице Скупштине 
Града Прокупља, по хитном поступку одржана је и друга 
седница, на којој је усвојен извештај о извршењу буџета и 
именована Комисија за кадровска и административна питања.

У односу на план буџета по Одлуци о буџету за 2020. годину, 
укупно остварени приходи за период 01.01.2020-30.06.2020. 
износе 565.414.427,74 динара.
На седници је речено, да је све што је урађено у претходних 
шест месеци ове године, урађено управо због свих грађана 
Прокупља. Истакнуто је да je домаћинским пословањем Град 
Прокупље, отплатио главницу дуга домаћим кредиторима, која 
обухвата плаћене износе главница по доспелим ануитетима по 
кредитима са „Uni Credit Bank Srbija “ и да са отплатом кредита 
завршава новембра ове године.
-Иако из скромног буџета, Град Прокупље је за време ванредног стања и проглашења 
пандемије корона вирусом, новчано помогао Апотеци Прокупље, Дому здравља и 
Општој болници „Др Алекса Савић“, како би несметано функционисали и у сваком 
тренутку могли да помогну својим суграђанима неопходним лековима и пружањем 
адекватних здравствених услуга, наглашено је на овој седници.
Скупштина Града Прокупља на овом заседању, донела је и 
решење о оснивању Комисије за кадровска и административна 
питања, као и одлуке о престанку мандата одборника Жарка 
Нешовића и Марка Симића, због поднете оставке.
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Одржана трећа седница Скупштине Града Прокупља

Одлуком Владе Републике Србије

Изабран нови в.д. директора Апотеке Прокупље

Златан Миљковић именован за начелника Топличког 
управног округа

Скупштина Града Прокупља одржала је своју трећу седницу 
у новом скупштинском сазиву. На дневном реду седнице 
разматрани су предлози решења о именовању нових 
директора, чланова комисија, Управних и Надзорних одбора, 
као и друга питања од значаја за даљи рад и функционисање 
јавних предузећа и установа у Прокупљу.

 Обзиром да је мандат Комисије за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа истекао, на предлог 
Градског већа, Скупштина је донела  Решење о образовању 
нове комисије, на мандат од три године.  
На данашњем заседању  разрешен је функције директора 
Апотеке Прокупље Златан Миљковић, који је дао оставку из 
личних разлога пре истека мандата, а на функцију вршиоца 
дужности  директора Апотеке именована је дипломирани 
економиста  Ана Радојевић. 
У наставку седнице донета су решења о измени Управног и 
Надзорног одбора Спортског центра Прокупље, Културно 

образовног центра „Топлица“, Туристичке организације града 
Прокупља, Народне библиотеке „Раде Драинац“, Народног 
музеја Топлице и Дома здравља Прокупље.
Такође су усвојени и предлози за именовање нових  чланова  
Школског одбора Основне школе „Никодије Стојановић 
Татко“, Техничке школе „15. мај“и Основне школе“Светислав 
Мирковић Ненад у Малој Плани. 

Решењем Владе Републике Србије 
од 13. августа 2020. године, за 
начелника Топличког управног 
округа, чије је седиште у Прокупљу, 
именован је Златан Миљковић.
До ступања на ову функцију, 
Златан Миљковић је од децембра 
2013. године обављао функцију 

директора Апотеке Прокупље у чијем 
саставу раде Апотеке у Блацу, Житорађи 
и Куршумлији.
Функцију начелника Топличког управног 
округа до постављења Миљковића, 
обављао је Милан Аранђеловић, који 
је недавно поднео оставку из личних 
разлога.

Радови на уређењу путне инфраструктуре

Асфалтирање градских улица одвија се планираном 
динамиком
У току су радови на асфалтирању шест градских улица, 
за које је из буџета Града Прокупља издвојено укупно 
24.102.000 динара.
Тако ће у наредном периоду, по истом уговору, асфалт 
добити улице Радивоја Кораћа, Видојевачка, Даринке 
Несторовић, Грачаничка, Веселина Маслеше и Таковска.
-Тренутно се одвијају радови у Грачаничкој улици, која ће бити асфалтирана 
у дужини од 190 метара и ширини 5,5 метара, са обостраним тротоарима. 
Урађен је ископ, насипање и постављени су ивичњаци, а до краја недеље, 
ова Улица ће бити и асфалтирана, саопштила је испред ЈП 

за урбанизам и уређење општине Прокупље, Ивана 
Павловић.
Како истиче, радови су започети и у Улици Радивоја Кораћа, 
која ће бити асфалтирана у дужини од 120 метара, ширине 
3,5 метра, са обостарним ивичњацима и тротоаром. У овој 
улици, у току су радови на изградњи потпорног зида, који 
ће бити настављени припремом за асфалтирање.
У Видојевачкој улици, извршено је обележавање трасе 
пута, као и у улици Веселина Маслеше, где ће већ почети 
радови на ископу земље и припреми за асфалтирање.
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ЈКП „Хамеум“ чисти тротоаре и у приградским насељима

Улаже се у град, али и у села

Безбедност пешака на првом месту

Изграђен пропуст преко реке у Мршељу

Радници Јавног комуналног предузећа „Хамеум“ од прошлог 
понедељка раде на чишћењу тротоара, на потезу од Бубличке 
улице из правца Куршумлије, до самог уласка у град,  односно 
до Царине.
-Овај посао сматрамо јако важним, јер на овај начин омогућавамо несметано 

кретање пешака. Чистимо тротоарске површине, тако што уклањамо дивље 
растиње, али чистимо и одводне канале, како би атмосферска вода лакше отицала, 
јер су многи  запуњени земљаним наносом, рекао је помоћник техничког 
директора Јавно комуналног предузећа „Хамеум“ Братислав 
Дуњић.
 Он је додао да радници ове послове обављају ручно, али 
да ће и механизација, уколико то буде захтевао терен, бити 
употребљена.
-Ово је свакако приоритет, првенствено због деце, али и свих наших суграђана 
који користе ове тротоаре. Њихова безбедност је на првом месту, али ће свакако 
на овај начин и возачима бити омогућена прегледнија, а самим тим и безбеднија 
вожња овим путем, истакао је Дуњић.
У овом предузећу наводе да ће на овој релацији радити до 
краја следеће недеље, уколико временски услови то дозволе, а 
потом ће наставити да сређују и остале тротоарске површине.

Изградњом плочастог пропуста преко реке у Мршељу, решен 
је вишедеценијски проблем 
житеља овог сеоског подручја.
На месту где су се мештани на 
свакојаке начине довијали да 
пређу преко реке до гробља, до 
својих вишњара и житних поља, 
средствима Града Прокупља у 
износу од нешто преко 600.000 
динара, изграђен је пропуст 
ширине 3,6 метра и дужине 
пет метара, са свим пратећим 
елементима који чине његову 
стабилност и безбедност за 
кретање возила и пешака.
Овом пропусту, обрадовали су се 

не само мештани Мршеља, већ и других околних села, Велике 
Плане, Прекопуца, који овим 
путем свакодневно пролазе. 
Становници овог подручја, сада ће 
лакше функционисати, посебно у 
јесењем и зимском периоду, када 
се повећава водостај реке.
-Захвални смо локалној самоуправи што 
је имала разумевања за наше проблеме, 
који су заиста били велики. Како нам је ово 
једини пут до сеоског гробља, много пута 
смо морали да постављамо импровизоване 
пролазе. Било је веома тешко, посебно 
када река надође, а морало се прелазити 
и тракторима, казао је мештанин 
Мршеља, Добрица Трмчић.

Максималан капацитет водоснабдевања Прокупља

Апел за рационално трошење воде
У периоду летњих врућина водоснабдевање на подручју Прокупља одвија се уредно и без већих потешкоћа, саопштили су  из 
Јавног комуналног предузећа „Хамеум.“
-Због повећане потрошње воде, поред водосистема „Бресница“ и „Хисар“, укључили смо и водосистем „Бумбурек“, тако да тренутно сва три водосистема раде максималним 
капацитетом. Функционалним управљањем дистрибутивном мрежом, како у граду, тако и у селима, спречене су веће хаварије на цевоводима, а самим тим обезбеђено је 
уредно снабдевање водом свих потрошача, казао је в.д. директора ЈКП „Хамеум“, Бојан Николић.
Акумулација „Бресница“, са које се водом снабдева око 70 одсто подручја Прокупља, сада је пуна, што ће омогућити уредно 
водоснабдевање града и околних села која су прикључена на овај водосистем за дужи временски период.
-Без обзира што воде има довољно, апелујемо на наше потрошаче да је рационално троше, да не поливају травњаке, пластенике, воћњаке, како не би дошло до поремећаја 
у водоснабдевању због преоптерећења водосистема, поручују из ЈКП „Хамеум.“
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Уређење градске инфраструктуре

Приоритет уређење сеоских путева

Асфалтирана пешачка стаза у Сокићевом насељу

Асфалтиран пут у Новој Божурни

У великој акцији уређења градских улица, асфалтирана је 
пешачка стаза у Сокићевом насељу, једном од најнасељенијих 
делова градског подручја Прокупља.

Радове на асфалтирању обишао je заменик градоначелника 
Прокупља Дејан Тонић и члан Градског већа задужен за 
инфраструктуру Жарко Копривица, које су испред својих 
зграда дочекали бројни грађани.
-Као што је и пре месец дана обећано, у Прокупљу се настављају радови на уређењу 

путне инфраструктуре. Асфалтирају се улице, али и прилази стамбеним 
зградама, чије је уређење од великог значаја за житеље овог насеља. Данас 
је асфалтирана пешачка стаза од главне улице која води до улаза у неколико 
стамбених објеката. За уређење овог прилаза у дужини од 60 метара, ширине 3,5 
метра, са обостарним тротоарима, из градског буџета је издвојено око 704.000 
динара са ПДВ-ом, рекао је заменик градоначелника Прокупља 
Дејан Тонић.
Он је овом приликом истакао да је Град Прокупље, на челу 
са градоначелником Миланом Аранђеловићем, у оквиру 
плана рада за будући период, определио буџетска средства 
за асфалтирање преко 70 одсто градских улица и путева.
Колико су грађани овог дела насеља задовољни овом 
инвестицијом, говори чињеница да су се у великом броју 
окупили да дочекају завршетак радова. Овоме су се, како каже 
један од грађана, Мирослав Стајковић, највише обрадовали 
најмлађи Прокупчани, који ће сада испред својих зграда 
моћи да се играју на лепо уређеном простору.
-Задовољни смо и захвални локалној самоуправи што нам је асфалтирала прилаз 
до зграда, који више од 30 година није уређиван. .Сада је уређен и паркинг, као и 
прилаз до гаража, тако да смо добили један веома леп и уређен простор, којем 
се највише радују деца, рекао је председник стамбене заједнице у 
овом насељу, Мирослав Стајковић.

Асфалт је стигао и у Нову Божурну, где је 
асфалтиран пут у дужини од 460 метара, 
ширине од 3,5 до 5,5 метара. У оквиру 
изградње овог пута, који је по први пут добио 
асфалт, урађени су и пропусти за одвод 
атмосферских вода, како би се пут сачувао од 
пропадања.
Ови радови, финансирани су из градског 
буџета.
-Мештанима Нове Божурне, изградња овог пута је 
приоритет, а када данас видимо задовољство и радост на 
њиховим лицима, разумемо колико је ова иницијатива била 
и оправдана. Из градског буџета, издвојено је нешто више од 
пет милиона динара за асфалтирање ове улице, која сада 
у целој својој ширини од 5,5 метара, може се рећи, добија 
један веома модеран изглед. Поред ове, у току су припремни 
радови за асфалтирање још шест градских улица, рекао 
је градоначелник Прокупља, Александар 
Симоновић.

Он је нагласио да је унапређење сеоске инфраструктуре 
приоритет, како би млади људи остајали ту да живе и раде.
Градоначелник Симоновић је додао да ће у неким 
градским улицама прво бити реконструисана водоводна и 
канализациона мрежа, а након завршетка тих радова, улице 
ће бити асфалтиране.

– У селу и мала стаза има велики значај, као што је велика улица за град. 
Асфалтирање ове улице која води до главног пута, али и до атарских путева, за 
нас је нешто што смо одувек желели и чекали. Прошле године асфалтирана је једна 
улица, сада је уређена и ова, тако да са поносом могу рећи да наше село има такве 
улице које се укрштају под правим углом и које су иако мале, веома прометне. 
Посебно ће овако уређене служити нашој деци, рекао је председник Савета 
Месне заједнице Нова Божурна, Милан Синановић и истакао 
да је међу становницима Нове Божурне, 35 малишана, којима 
ће уређен пут много значити.
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Обележена градска слава

Подељена признања у част Светог Прокопија

Протојереју ставрофору Слободану Петровићу 
додељена Плакета “Свети Прокопије”

Свечаном литургијом и доделом највећих признања Града, 
Прокупчани су, у част свеца по коме је град добио име, 
обележели славу Свети Прокопије.
Домаћин славе био је Никола Kопривица, а свечану славску 
литургију, уз строге мере заштите од ширења вируса корона, у 
цркви Свети Прокопије, служио је владика нишки Арсеније са 
свештенством топличким.
Након литургије, владика Арсеније се обратио присутнима 
и подсетио на снагу и моћ божје воље, нагласивши да је Бог 
велики и да он сигурно зна због чега све недаће сналазе 
човечанство.
-Зато му се браћо и сестре помолимо да нас спаси ове страшне болести која је 
задесила цео свет и која нам свакодневно прети, 
казао је владика Арсеније.
Он је након литургије, у порти цркве 
Свети Прокопије, уручио и највећа 
признања која додељује Град 
Прокупље за изузетне доприносе у 
развоју и напретку града – Плакету 
и похвалнице Свети Прокопије.
Плакету је добио протојереј 
ставрофор Слободан Петровић, 
свештеник цркве Светосавске и 
узор свештеничког позива, који 
је дао немерљиви допринос 
духовном и црквено-градитељском 
развоју Прокупља.

Похвалницу Свети Прокопије, добили су волонтери Црвеног 
крста у Прокупљу који из године у годину вредно раде и 
помажу грађанима у свим тешким ситуацијама. Похвалница 
је уручена и књижевнику Сибину Шовићу, приређивачу 
монографије Пољопривредне школе и аутору 30 књижевних 
дела. Похвалница је припала и прокупачкој Народној 
библиотеци „Раде Драинац“, која је 2019. године успела да 
оформи Спомен собу највећем топличком песнику Раду 
Драинцу, која је посебан културни и туристички прилог 
прокупачке препознатљивости.
Свечаности су присуствовали црквени великодостојници, 
представници црквених храмова из целе Топлице,  

представници Града 
Прокупља, градоначелник 
Александар Симоновић, 
начелник Топличког 
управног округа Милан 
Аранђеловић, председник 
Скупштине Дејан Лазић, 
представници Војске Србије 
и Министарства унутрашњих 
послова.
Славску атмосферу правио 
је пригодним певањем 
и црквени хор „Свети 
Прокопије“. Будући колачар 
је Лазар Милентијевић.

Поводом обележавања градске славе, додељена су и признања 
појединцима, удружењима и установама.
Плакета Свети Прокопије, највеће признање, ове године 
додељена је протојереју ставрофору Слободану Петровићу.
У образложењу за доделу овог високог признања, поред осталог, 
наводи се да је Петровић узор свештеничког чина, омиљен 
и уважаван од стране верника, добар пастир цркве Свети 
Прокопије, који је дао немерљив допринос духовном и црквеном 
градитељском развоју Прокупља.
-Припала ми је посебна част да добијем плакету која носи име Светог великомученика 
Прокопија, великог светитеља чије име данас славимо, у овом древном храму, њему 
посвећеном. Свештеник сам већ 35 година, што је велика милост Божија и благодат. 
Ова Плакета додељује се мени као појединцу за пастирски рад на њиви Господњој, али је 
она и признање и мојој сабраћи, рекао је добитник Петровић и додао да је 
велика благодат бити свештеник, али и одговорност.
Он је подвукао да свештеници врше невидљиво, тајанствено 

спасење поверене им пастве и да је због тога ово признање 
велика част, велики понос, али и велика одговорност за њега, а и 
за остало свештенство.
-Ово признање не обавезује само мене, већ читаво свештенство, да сваким даном 
све преданије служимо Господу Богу и повереној нам пастви, рекао је Слободан 
Петровић.
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Град Прокупље обезбедио  пакете за пензионере са најнижим примањима 

Из Предшколске установе „Невен“

Градска организација пензионера  Прокупља

Подела до краја септембра

Спремно дочекује децу

Позајмице члановима за набавку огрева

Подела пакета пензионерима са најнижим примањима на 
подручју Прокуља одвија се планираном динамиком, тако да 
је до сада ову помоћ добило више од 4 000 пензионера.
Пакети са основним животним намирницима обезбеђени су 
средствима из буџета Града Прокупља, за које је издвојено 
око 6 милиона динара, а дистрибуцију помоћи пензионерима 
чија примања не прелазе 25 000 динара, врши Црвени крст 

Прокупље.
Почев од 20. јула, запослени у прокупачком Црвеном крсту, 
заједно са волонтерима, свакодневно на кућну адресу 
достављају пакете пензионерима, како на сеоском подручју, 
тако и у граду.
-Наше екипе уручиле су до сада око 4 000  пакета, али због обима посла, подела ће 
трајати најкасније до краја септембра. Нисмо очекивали да ћемо за релативно 
кратко време поделити већу количину пакета, али се радило и викендом, како би 
наши пензионери у што краћем могућем року добили ову помоћ. До сада је помоћ 
у основним животним намирницама  стигла  и до најудаљенијих прокупачких села, 
као и у већини градских насеља. Дистрибуција ће бити настављана свакодневно, 
све док и последњи пакет не стигне до свог корисника, кажу надлежни у 
Црвеном крсту Прокупље.

Директорка  Предшколске установе  „Невен“ Весна Јовановић 
истиче да је све спремно за пријем деце у целодневни и 
полудневни боравак у сва четири објекта ове установе.
Према њеним речима, ове године је у целодневни и 
полудневни боравак уписано 425 деце свих узраста. У 
целодневном боравку их је 751 и то у четири вртића, па ће 
тако „Бајка“ примити 190 деце, „Бамби“ 191, „Бисери“ 139 и 
„Радост“ 231 дете. Укупан број деце узраста од годину до 
шест и по година, која ће похађати васпитно-образовне 
програме ове установе је 948.
-Ми се спремамо за почетак нове школске године као и до сада, јер немамо услова 
за неки други начин организације рада. Наше групе су формиране по прописаним 
нормативима и попуњене су. Оно што ћемо радити, како бисмо заштитили 
нашу децу и запослене, јесте да ћемо додатно појачати хигијену у објектима, 
дезинфикујући редовно просторије у којима бораве малишани. Ми то радимо 
и сада, а на улазу у наше објекте, родитеље и децу дочекује радник, који деци 
сваког дана мери температуру и дезинфикује  руке пре уласка у објекат, рекла 
је директорка Јовановић.
Она је нагласила да ће они,  уколико дође до неких других 
упутстава од ресорног министарства у вези са организацијом 
рада, поступити у складу са оним што им буде препоручено.
-Морам да подвучем да наши запослени носе маске и визире, као и рукавице 
све време, како би заштититили све оне који бораве у нашим објектима 

свакодневно. После реновирања комплетног објекта „Радост“, у њему ће 1. 
септембра почети да ради и реновирана кухиња, нагласила је директорка 
Весна Јовановић.
Она је додала да Предшколска установа „Невен“ ове године 
има и шест група на терену, где васпитачи раде припремно 
предшколски програм са децом, која се на тај начин спремају 
за полазак у школу. Групе се налазе у Бериљу, Рељинцу, Малој 
Плани, Доњој Трнави и Доњој Стражави, а у граду их је седам 
и то у Основној школи „Ратко Павловић Ћићко“, „9. октобар“ 
и „Милић Ракић Мирко“.

Градска организација пензионера у Прокупљу је у протеклих 
седам месеци дала позајмицу за 620 својих чланова у укупном 
износу од 4.224.000 динара, изјавио је председник Милован  
Вучићевић.
Позајмице се додељују углавном за куповину огеревног 
дрвета, угља, меса, месних прерађевина, лекова и плаћање 
електричне енергије.
-За  куповину огревног дрвета одобравају се позајмице у  износу од 15.000 динара, а 
угља 20.000 динара и то на рок отплате од шест месеци, док се за куповину меса у 

месарама “Бифтек” даје позајмица од 5.000 динара на рок отплате од три месеца, 
истакао је  Вучићевић.
-Све своје активности прилагодили смо актуелној ситуацији са корона вирусом и 
што је изузетно важно приоритет дали социјалним питањима, односно пружању 
различитих видова помоћи нашим члановима са најнижим примањима, изјавио 
је председник прокупачких пензионера.
Како је нагласио и у време пандемије корона вируса, све 
стручне службе организације раде редовно, једино је Клуб 
пензионера још увек затворен због пандемије.
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Чланови удружења „Волимо Јастребац”

Нове идеје одушевиле децу

Након првог уписног рока

Промовишу туристичке потенцијале Топлице 

Креативне радионице на радост корисника

Велико интересовање средњошколаца за боравак у 
Дому ученика

Промоција природних и туристичких потенцијала Топлице 
један је од примарних задатака Удружења „Волимо Јастребац”.
-Обилазећи многа места подно Великог и Малог Јастрепца и Радан планине, туристе 
упознајемо са свим потенцијалима, који се налазе у овом делу Србије, изјавио је 
члан удружења Александар Милановић и додао да они своје 
активности и рад нису прекидали у претходним месецима.
Чланови удружења недавно су организовали посету сеоских 
оаза Облачинско и Крајковачко језеро, етно село „Кладенац 
код три букве“ и одмаралиште „Зелени рај“ на превоју Гребац.
-Прелепи предели, пашњаци, шуме, црква „Свети Врачи“, хотел на Малом 
Јастрепцу, као и љубазност и гостопримство домаћина  на Гребцу одушевило је све 
посетиоце. Дужина пута, који води до ових туристичких дестинација, износи око 50 
километара и он је у потпуности асфалтиран, изузев мале деонице од хотела на 
Малом Јастрепцу до „Кладенца код три букве“, истакао је Милановић.
Он је подвукао да Топлица располаже многобројним 
потенцијалима за развој и унапређење туризма.

-Осим природних потенцијала, међу којима је велики број лековитих бања, 
настојимо да промовишемо и црквени, вински и сеоски туризам. Својим радом, 
желимо да заинтересујемо потенцијалне инвеститоре, да уложе свој капитал у 
развој туризма у овај део Србије, закључио је Александар Милановић.

Како би боравак  деци и омладини са сметњама у развоју у 
Дневном боравку „Сунце” био што лепши и садржајнији стручни 
сарадници организују нове модерне радионице у којима они 
могу да покажу сву своју креативност, машту и идеје, казала је 
дефектолог Дневног боравка Ивана Угреновић.
-Једна од креативних радионица је и витраж на стаклу где се они уче да насликају 
православне мотиве и да их обоје, нагласила  је Угреновић и додала да 
корисници израђују и украсне магнете са мотивима установе.
Према њеним речима корисницима је најомиљенија 
радионица за израду и украшавање рођенданских „пињата” 
методом ситно исецканог креп папира.
-Како би смо имали неопходни материјал и средства за све ове радионице, као и 
увек до сада, постарао се наш управник и технички секретар Удружења оболелих 
од мишићних и неуромишићних болести Топличког округа Драгослав Петровић, 
изјавила је она.
Угреновић је истакла да су како би што више улепшали и 
оплеменили амбијент у дворишту Дневног боравка почели и 
радове на изградњи водене фонтане.

За боравак у Дому ученика средњих школа у Прокупљу у  
школској 2020/2021. години пријавило се 174 средњошколаца 
из Топличког округа и градова са југа Србије.
Од тог броја, на основу постојећих смештајних капацитета, у 
тој установи моћи ће да борави 130 ученика.
-Током уписа предузели смо све превентивно здравствене мере у спречавању 
ширења инфекције корона вируса.  Заштитна средства  носили су и ученици и сви 
запослени који су учествовали у упису. Осим предаје у самој установи, деца су имала 
могућност да документацију пошаљу и поштом, изјавила је директорица 
Дома Јелена Вуковић.
Она је подвукла да су се на конкурс, као и претходних година, 
пријавили углавном средњошколци са југа Србије из Лесковца, 
Сурдулице, Грделице, Власотинца, Ниша и Житарађе, али да је 
ове године примећено посебно велико интересовање ђака из 
Блаца и Куршумлије.
-Овако велико интересовање средњошколаца за боравак у нашој установи је 
потврда нашег свестраног рада са њима. Осим редовних школских обавеза, овде 
се велика пажња поклања и ваннаставним активностима путем многих секција, 
где деца могу да покажу свој таленат, машту и креативност, казала је 

директорка прокупачког Дома ученика Јелена Вуковић.
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Активности Саветовалишта за дијабетес прокупачког Дома здравља

Активно учење уз интеракцију и мотивацију у едукацији

Реализује се програм подршке пацијентима оболелим 
од шећерне болести

Од наставника за наставнике

Саветовалиште за дијабетес Дома здравља у Прокупљу је 
почетком овог месеца 
почело да спроводи 
програм подршке 
пацијентима оболелим 
од шећерне болести, пре 
свега оних који се налазе 
на инсулинској терапији.
Како је објаснила 
директорка прокупачког 
Дома здравља др Зорица 
Момчиловић, овај 
програм подразумева 
комбиновану едукацију 
и информације о овој 
болести, као и обуке и 
тренинге за коришћење 
пен бризгалица, инсулина, апарата за мерење шећера у 
крви, као и вођење дневника самоконтроле болести, што би 
допринело бољој контроли болести и побољшању квалитета 
живота пацијената.
-Едукација се спроводи у Саветовалишту за дијабетес или путем телефонског 
разговора, чиме је омогућено да пацијент контактира са сертификованим 
медицинским техничарем. На тај начин се путем упитника процењује какво је 
тренутно стање регулације шећерне болести, објаснила је директорка 
Дома здравља др Зорица Момчиловић.

Како истиче циљ оваквог програма је да пацијент научи 
све о својој болести и 
компилкацијама, као 
и да себе доведе у 
стање добре регулације 
шећера. То значи да 
јутарња вредност 
шећера у крви износи 
до седам, да та вредност 
два сата после оброка на 
прелази девет, као и да 
вредност гликозираног 
хемоглобина износи 
највише седам и по 
процената. Пацијенти у 
Саветовалишту добијају 
и едукативни материјал, 

брошуре са упутствима о исхрани, физичким активностима са 
саветима које могу применити и тако повећати степен своје 
одговорности.
-Суштина је да пацијенти схвате колико је значајна њихова улога у регулацији 
и контроли болести, када знамо да је ова болест хронична и да се са њом морамо 
носити до краја живота. Програм подршке који се на овај начин спроводи је посебно 
значајан у тренутној епидемиолошкој ситуацији због корона вируса, јер су оболели од 
шећерне болести препознати као пацијенти са повећаним ризиком код којих се услед 
инфекције могу развити теже компликације, казала је др Момчиловић.

Као члан Института за модерно образовање у Београду, 
прокупачка учитељица Јелена Бабић, постала је национални 
Science on Stage Srbija (SONS) амбасадор и тако се прикључила 
групи најиновативнијих STEM наставника у Србији. Она се међу 
великим бројем својих колега, издвојила као наставник-лидер 
и STEM револуционар, који акценат ставља на активно учење, 
интеракцију, мотивацију у едукацији и другачији процес 
учења, уз дигиталне технологије и остале наставне ресурсе.
-Ова титула отвара врата европске мреже Science on Stage, који броји преко 
100.000 најбољих STEM наставника из ЕУ и шири се даље. На глобалном нивоу 
сада обухвата Канаду, Египат, Казахстан и Грузију. С циљем побољшања 
квалитета наставе природних научних дисциплина: технологија, инжењерство и 
математика (СТЕМ), платформа омогућује наставницима, да размењују концепте 
предавања и сопствено искуство, надахњујући их и информишући о ширим научним 
истраживањима, рекла је учитељица Бабић.

Она је додала да свака од 35 држава платформе „Science 
on stage Europe” има свој национални управни одбор, који 
координише и реализује активности „Science on stage” у својој 
земљи. Ти национални управни одбори играју кључну улогу за 
„Science on stage Europe”.
-Намеће се питање како заинтересовати и охрабрити ученике за СТЕМ платформу? 
Један од битнијих чинилаца  јесу управо наставници, истиче Бабић и додаје да 
ово непрофитно удружење и подржава континуирани професионални развој 
наставника СТЕМ наставе. Следећи мото „од наставника за наставнике“, посебан 
фокус је стављен на личну размену и умрежавање наставника, чланова заједнице, 
наглашава ова учитељица.
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Летњи послови на топличким пољима

Практична настава у Пољопривредној школи током лета

Слабо интересовање средњошколаца за студије пољопривреде

Рекордни приноси пшенице 

Професори заменили ђаке на школској економији

Велики број слободних места

Топлички ратари су током овогодишње жетве забележили 
рекордне приносе пшенице и јечма, који су се у просеку кретали 
око шест тона по хектару, саопштили су из Пољопривредно 
стручне службе (ПСС) у Прокупљу.
-Пшеници, која је у Топличком округу засејана на око 6.000 хектара и другим стрним 
житима погодовало је кишовито пролеће и лето па су „хлебна зрна“ здрава и једра, 
казао је Бјелица и додао да топлички ратари ове године имају 
чему да се радују.
Како је нагласио на губитку ће бити једино они чије је усеве 
уништио град или поплава, јер на тим парцелама жетва није 
могла ни да се обави.
-Кукуруз, који је у Топличком округу засејан на готово 7.000 хектара и најзаступљенија 
је ратарска култура у топличком крају, такође је у изузетно добром стању, тако да 
се и ту могу очекивати рекордни приноси од око седам тона по хектару, истакао 
је саветодавац за ратарство Радован Бјелица.

Због епидемије корона вируса, ове године ђаци нису 
учествовали у традиционалној летњој производној 
пракси прокупачке 
Пољопривредне школе 
„Радош Јовановић 
Сеља“, већ ће уместо њих 
на школској економији 
радити запослени у тој 
школи.
-У пластеницима са парадајзом, 
паприком и краставцима, 
на фарми кока носиља и 
у воћњацима радили су 
професори, стручни сарадници 
и помоћно особље, изјавио 
је директор школе 
Небојша Бјелић.
Он је подвукао да 

пољопривреда захтева свакодневно радно ангажовање и 
да не признаје никакве прекиде у раду.

Према његовим речима у 
наредних неколико дана 
очекује се кошење детелине 
на површини већој од пет 
хектара, и то по четврти пут 
ове године.
Бјелић је изнео и проблем 
крађе воћа, због чега школа, 
сваке године, губи значајна 
финансијска средства.
Он је изнео податак да је 
само током јуна и јула ове 
године са њихове економије, 
неовлашћено убрано око 
1.000 килограма квалитетне 
брескве.

На Одсеку пољопривредно-прехрамбених студија у 
Прокупљу, који се налази у саставу Академије струковних 
студија Јужна Србија, у првом уписном року од планираних 
198 уписало се само 66 студената, најмање од када школа 
постоји.
И ове године, као и претходних, највеће интересовање 
свршених средњошколаца било је за упис на смеру заштита 
биља, где  се од планираних 40 у првом кругу уписало 27 
студената.

На смеру прехрамбена технологија од планираних 60 уписало 
се 19 студената, а на студијском програму сточарства 14 од 
планираних 22.
Слабо интересовање владало је и за смерове воћарство и 
виноградарство, где су се од планираних 26 уписала само три 
свршена средњошколца, колико се уписало и на струковну 
ветерину  на којој има 28 места.
У првом јунско-јулском року на смеру ратарство и повртарство, 
где је планирано 22 места, није се уписао ни један студент.
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Одржана пољопривредна манифестација

Временске прилике погодовале кукурузу

Отворена ловна сезона

Дани поља кромпира

Очекује се добар род

Свакодневне контроле ловочувара

На школској економији Пољопривредне школе „Радош 
Јовановић Сеља”, Пољопривредно стручна и саветодавна 
служба Прокупља (ПССС) организовала је пољопривредну 
манифестацију” Дани поља кромпира”. На овој, другој по реду 
манифестацији, посетиоци су се практично могли уверити у 
то, какве приносе дају поједине сорте кромпира.
На парцели од скоро 20 ари током пролећа било је посађено 
20 сорти кромпира из семенских кућа из Чачка и Гуче.
-Ове године успоставили смо интензивну сарадњу са прокупачком пољопривредном 
службом. Резултати ове сарадње су и огледна поља кромпира и кукуруза, која се 
налазе на школским парцелама. Највећу корист од ове сарадње имају ученици 
школе који проширују своја знања стечена у учионицама и кабинетима, изјавио 
је организатор практичне наставе у Пољопривредној школи 
Слободан Крсмановић.

Према његовим речима, сарадња са службом ће се 
наставити и у наредном периоду, како би се што већи број 
пољопривредника и ученика упознао са најновијим  научним 
достигнућима  у свим областима пољопривреде.
На огледним пољима биле су изложене сорте кромпира лисета, 
камелиа, ластрада, кингсман, дезире, марабел, кенебек, агриа 
и друге.
Саветодавац за ратарство и повртарство у ПССС Радован 
Бјелица изразио је задовољство приносима који су остварени 
на огледном пољу.
-Које сорте кромпира уз примену свих агротехничких и заштитних мера и 
једнаким климатским условима дају најбоље приносе, могли су се уверити сви 
посетиоци данашње пољопривредне манифестације,  нагласио  је Бјелица и 
подвукао  да су у спровођењу овог огледног поља они имали 
велику помоћ од стране професора Пољопривредне школе.

Временске прилике, нарочито у јуну и јулу месецу, 
погодовале су кукурузу који је у Топличком округу 
засејан на површини од скоро 7.500 хектара.
-Пољопривредници који су у оптималном року засејали ову 
ратарску културу и применили све агротехничке и заштитне 
мере ове године могу очекивати изузетно добар род, изјавио 
је саветодавац за ратарство у Пољопривредно 
стручној и саветодавној служби (ПСС) у Прокупљу 
Радован Бјелица.
Он је истакао, да се ове године у просеку, по 
једном хектару може очекивати принос од седам 
тона кукуруза у клипу.
-Примећено је да се на великом броју стабљика налази и по три 
клипа кукуруза што гарантује добар принос, казао је Бјелица.
Према мишљењу пољопривредних стручњака 
берба раних хибридних сорти кукуруза почеће у 
првој половини септембра месеца.

У ловиштима Ловачког удружења „Топлица“ од 2. августа 
отворена је сезона лова на ситну дивљач, препелицу, 
грлицу и дивљег голуба, која ће трајати до 30. септембра 
ове године, рекли су у том удружењу у Прокупљу.
Лов на ову дивљач обављаће се у атарима прокупачких 
села Стара Божурна и Бресничић, где су ове животињске 
врсте и најзаступљеније.

Управник удружења Владан Лазић је изјавио да је ове 
сезоне планиран одстрел по 200 препелица и грлица и 
100 примерака дивљих голубова.
-Ако се планирана квота одстрела ситне дивљачи испуни пре 30. 
септембра, лов ће бити прекинут, нагласио је Лазић и додао 
да су ловочувари стално на терену како би се спречио 
криволов.
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Књижевна манифестација „Драинчеви сусрети песника“

Уручена песничка награда „Драинац“
Књижевна манифестација „Драинчеви сусрети песника“ 
почела је полагањем цвећа на спомен бисту Раду Драинцу 
на Платоу уметности у подножју Хисара. Овај пут је и само 
уручење песничке награде „Драинац“ одржано на овом 
месту, на отвореном, како би се испоштовале препоручене 
мере и спречило евентуално ширење инфекције корона 
вирусом.
Венце пијетета овом приликом  положили су овогодишњи 
лауреат Тања Крагујевић и заменик градоначелника Дејан 
Тонић, који је добитници и уручио награду са именом овог 
великог  српског песника. Драинчеве стихове је као и сваке 
године, традиционално говорио познати драмски уметник 
Вицо Дардић, али је и своје стихове из награђене збирке, 
говорила овогодишња добитница.
О стваралаштву песникиње Тање Крагујевић, али и 
награђеној збирци песама „EXTRAVAGANZA“, говорио је 
председник жирија за доделу награде „Драинац“ Горан 
Максимовић. Он је навео да песникиња у њој наглашеним 
лирским језиком и осећајношћу приказује три доминантна 
света.

-Први лирски свет предочава њен дијалог са објективном стварношћу, са 
доминантним сликама града и судбином савременог човека у том окружењу. Други 
лирски свет изразито је субјективан и предочава песникињин лични доживљај 
света који је окружује, људе и појаве са којима се суочава. Трећи лирски свет је 
метафизички интониран и успоставља песникињин дијалог са светом над нама 
и вишим сферама духовности у којима препознаје уточиште од свакодневне 
и често сурове стварности, истакао је Максимовић и закључио 
да је обједињавањем та три лирска света, Тања Крагујевић створила 
значењски богат рукопис, који подстиче читаоце да уживају у поезији и да 
истовремено промишљају 
о најсложенијим аспектима 
савременог живота и 
човекове судбине. Као 
и сваки претходни 
добитник песничке 
награде „Драинац“ 
и песникиња која 
је ове године 
добила ову награду, 
казивала је своју 
беседу. Њен назив је 
„Поезија постоји“.
-Све што је Раде Драинац, 
песник еруптивног дара 
написао и завештао нам, од 
варленовских тема, сажете 

поетике уклетих песника, хипнизма и модернизма, лирских фрагмената, уз 
сјајну потку урбане поезије – све би могло да стане под једно име -непрекинутог 
авангардизма – који у својим метаморфозама, никад није довршен, а испуњен је 
до врха, који нема једно име, већ једно значење – непоновљивог и непревазиђеног 
и управо због тога парадигматског, јединственог у својој самозаробљености и 
зацељујућој слободи, рекла је Крагујевић.
Како је у беседи навела, да би се живело у слободи, треба живети 
у истини, а шта је истина, до бескрајна рана бездомности у свету, заувек 
негостољубивом, који у средишту велике болести лиризма, носи Драинчево 
име.
-О чему год би певао, где год био – тај „љубавни пустолов“ под „метеорима 
туге“, тај бунтовник и апостол“, рођен у „експлозији катастрофе“, вечни је 
јунак сопствене епике срочене за будуће сањаре, „последњи статиста“ невиђене 
драме  –  у исти мах је и неприкривени и прецизни бележник многозначног, 
контроверзног, разузданог и строгог „билтена менталног стања једног 
песника“. И колико год се његовој балканској и словенској тузи примицали, овај 
вагабунд светских и овдашњих предграђа, измицаће, остаће по себи, он сам, 
стваралачка енигма –  у свакој речи „један вулкан“ и у сваком даху „универзална 
коб“. И зато поезија постоји. Потребна је песницима, који пате кад им се 
не јави песма новом телеграмском објавом и срећни су кад се нађу на њеном 
прагу, истакла је овогодишња добитница песничке награде 
„Драинац“ Тања Крагујевић беседећи на Платпу уметности 
у подножју Хисара, пред бистом великог Драинца, у чију 
част се ове године по 51. пут одржава ова књижевна 
манифестација.
Она се овом приликом захвалила жирију за доделу 
награде „Драинац“ на високом вредновању и на векторима 
расветљења у самом образложењу, који су усмерени у 
суштинска значења поља њене награђене књиге.

- З а х в а љ у ј е м 
се Народној 
библиотеци „Раде 
Драинац“ и граду 
Прокупљу, као и 
свима присутнима, 
што из године у 
годину, саопштавате 
најважније – да ту 
је Драинац, поезија 
постоји. Да постоји 
поезија, закључила 
је у својој беседи 
овогодишњи лауреат 
награде „Драинац“ 
песникиња  Тања 
Крагујевић.
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Представљен зборник радова „Књижевно дело Рада Драинца, ново читање“

Књижевни идентитет писца

У порти цркве Светог Прокопија, у оквиру „Драинчевих 
сусрета песника“ представљен је зборник радова „Кижевно 
дело Рада Драинца, ново читање“. Он је настао прошле 
године на истоименом  научном скупу поводом два јубилеја- 
пола века „Драинчевих сусрета“ и 120 година од песниковог 
рођења. Издавачи овог зборника, врхунског квалитета, су 
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 
Народна библиотека „Раде Драинац“ и Филозофски факултет 
Универзитета у Нишу.
– Зборник радова чини укупно 14 огледа, који су настали као саопштења на истоименом 
научном скупу, који је обухватио 20 излагача са различитих универзитета из 
Србије, Бугарске, Македоније и Републике Српске. Сада представљамо зборник тих 
саопштења као једну трајну вредност, која даје нов поглед  на књижевно дело и 
личност, на све аспекте књижевног стваралаштва Рада Драинца, рекао је проф. 
др Горан Максимовић, 
који се потписује као 
приређивач овог 
зборника.
Он је додао да је Раде 
Драинац  писац који је 
прошле године обележио 
120 година од рођења  и 
50 година манифестације, 
која се одржава у његову 
част, али никада до сада 
није урађен ниједан 
тематски, научни зборник 
посвећен његовом делу.
– Ми смо ставили одредницу 
„ново читање“, а у ствари је то 
прво читање, прво систематско 
читање Драинчевих дела, јер је 
до сада било само парцијалних 
читања. Тај зборник подразумева 
да смо обухватили све аспекте 
књижевног рада Рада Драинца, од 
поезије, по којој је најпознатији, 
па до његових путописа по којима је био такође значајан, затим романа,  његових 
критика, позоришних и новинских чланака. Сакупили смо радове, који се између 
осталог баве поетиком овог песника у синтетској форми, затим његовим односом 
према Топлици као завичају. Све оно што чини књижевни идентитет овог писца 
обухваћено је овим зборником, истакао је Максимовић.
Како наводи, међу онима који су објавили радове су и академик 
Јован Делић, који  има уводни текст посвећен поезији и 
поетици Рада Драинца, док завршни текст припада  Мирјани 

Бојанић Ћирковић, која је написала рад „Раде Драинац и 
Топлица“.
– Она се бавила завичајним аспектима Драинчевог дела, јер је он био веома 
специфичан писац у том односу према завичају. Његов однос према завичају није био 
онакав какав је имала већина писаца српске књижевности. Његов доживљај завичаја 
је са једне стране критички, јер његову вредност преиспитује, али преиспитује и 
себе зашто га воли, чак и кад види да је он несавршен и да има многе недостатке, 
нагласио је проф. Максимовић и објаснио да се ту укључује и 
једна важна димензија за Рада Драинца, а то је поетичка димензија хипноса, јер он 
читаво стваралаштво доживљава као велики сновидни фантастични текст, као 
визију која се налази на граници јаве и сна и у тој визији он нема обавезу да приказује 
реалност, него доживљај те реалности у најразличитијим фантастичним 
формама.
Председник  Огранка САНУ у Нишу, академик Нинослав 
Стојадиновић оценио је да је зборник врхунског квалитета и 
садржаја и да управо по квалитету, али и форми задовољава 
стандарде САНУ.
– Огранак САНУ у Нишу формиран је 2016. године и  идеја је да се шири дух и мисија 
академије у овом делу наше земље у југоисточној Србији,  да се повезујемо са 
културним и образовно-научним институцијама у циљу спровођења различитих, 
квалитетних програма, представљајући и афирмишући многе скрајнуте и 
заборављене личности, које су у многим  областима друштвеног живота оставиле 
трајан траг. Тако је и са Драинцем, али овде постоји срећна околност да је Прокупље 
и без нас 50 година обележавало лик и дело овог великог и значајног песника српске 
књижевности, истакао је Стојадиновић и додао да је меморандум 
о сарадњи Огранка САНУ у Нишу потписан са Народним 
музејем Топлице, а да ће са прокупачком Библиотеком то бити 
реализовано у најскорије време.
Академик Стојадиновић је овом приликом похвалио рад 
прокупачког Музеја и Библиотеке, захваливши се и локалној 

самоуправи која им  пружа подршку, какву немају установе 
културе, ни у много већим градовима у Србији. Он је истакао 
да је запажен и велики број пројеката ових установа, који су 
препознати и подржани и од Министарства културе, управо 
због тога што су квалитени и значајни.
На похвалама, које су упутили учесници овог скупа, у име Града 
Прокупља захвалила се већница за културу Милица Ерић.
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У оквиру „Драинчевих књижевних сусрета”

Отворена изложба посвећана Иви Андрићу

У оквиру „Драинчевих књижевних сусрета“,у Галерији „Божа 
Илић“отворена је изложба посвећена великом српском 
и југословенском књижевнику и дипломати Крљевине 
Југославије, нобеловцу Иви Андрићу.
Поздрављајући госте ове културне манифестације испред 
прокупачке Галерије, изложбу је отворила већница за 
културу, Милица Ерић.
-Ретка је прилика да у Прокупље дође једна овако занимљива изложба, као што 

је ова о нашем великом писцу и нобеловцу, Иви Андрићу. О њему се пуно зна, али 
ипак само онолико колико је он желео. Андрић је био прилично тајновит, одмерен 
и опрезан човек. Његово проучавање оријенталне културе и њеног наслеђа у 
Босни, као да му је дало једно ново животно искуство и трајно утицало на његов 
карактер. Изложба, која је данас пред нама, открива нам једног мање познатог 
Андрића, Андрића као дипломату Краљевине Југославије, казала је већница 
Ерић и овом приликом се захвалила Музеју града Београда и 
Народном музеју у Нишу, који су помогли њену реализацију.
О Иви Андрићу, књижевнику и дипломати, говорио је 
председник жирија за доделу Драинчеве награде професор 
Горан Максимовић и музејски саветник и један од аутора 
изложбе Јован Младеновић.
Директор Народне библиотеке „Раде Драинац, Драган 
Огњановић је истакао да се овогодишњи „Драинчеви сусрети“ 
и целокупни програм манифестације због пандемије корона 
вируса одржавају са мањим бројем учесника и у складу са 
прописаним мерама, али да поезија живи и живеће увек.
Љубитељи књижевности и лика и дела Иве Андрића, имаће 
прилику да у Галерији „Божа Илић“ о великом писцу, дипломати 
и нобеловцу, сазнају много више него што о њему говоре 
његова књижевна дела.

Вече Драинчевих песама

„Живот је поезија, Тим и пријатељи”
У оквиру књижевне манифестације „Драинчеви сусрети 
песника“, сваке године се организује вече, на коме своје, 
али и стихове великог српског песника Рада Драинца, казују 
песници сусрета. Тако је било и овај пут, Драинчеве песме 
традиционално је говорио познати драмски уметник Вицо 
Дардић, а своје стихове су казивали овогодишњи лауреат 
песничке награде „Драинац“ Тања Крагујевић, а потом и 
Миљурко Вукадиновић, Славко Демировић, Јовица Ђурић 
Мајор, Данијел Јовановић, Љубиша Красић, Срђан Живковић, 
Видак Масловарић, Душан Мијајловић Адски, Драгољуб Цане 
Мирковић, Драган Огњановић, Ивана Ђурковић и Ратомир 
Тимотијевић Тим.
Уврстивши у програм 
и прокупачке песнике, 
који више нису са нама, 
организатори су показали 
да их нису заборавили и 
да је ово једна од важних 
и лепих прилика, када 
ће их се на овај начин, 
сећати и помињати. 
Тако су се на овој 
вечери чули и стихови 
једног од оснивача ове 
манифестације, песника 
Драгана Борисављевића, 
Ратка Зечевића, Данета 
Стојиљковића, Ранђела 
Јанићијевића и Баје 
Саитовића.
Ови, 51. „Драинчеви сусрети песника“, сасвим сигурно ће 
остати упамћени по новој књизи Ратомира Тимотијевића 
Тима, под називом „Живот је поезија, Тим и пријатељи (49+1)“. 
У њој је овај познати Топличанин, који потиче из села Поточић, 
окупио и ујединио 49 песника, додавши и себе, као спону 
између њих.

-Што се тиче књиге „Живот је поезија – Тим и пријатељи“, чији је издавач 
Удружење књижевника Србије,  могу рећи да су ме пријатељи годинама убеђивали 
да издам књигу са својим песмама, што сам ја упорно избегавао, јер сам мислио 
да моје песме немају ту вредност за јавност, иако их је публика са одушевљењем 
прихватила када сам их уз монологе из Коштане у УКС, Кући Ђуре Јакшића, у 
скадарлијским ресторанима и на другим местима говорио, рекао је Ратомир 
Тимотијевић Тим и додао да је онда дошао на идеју да пита 
велики број знаменитих топличких и српских песника, да ли 
има смисла да се уз њихова славна имена, у овој књизи нађе и 
његово име и његових двадесетак песама.
-И на моје велико изненађење и радост, свима се та идеја допала и значајно су 

ми помогли да сакупим храброст 
и објавим ову књигу, те им овом 
приликом свима, без изузетка 
захваљујем због тога, истакао 
је Тим.
-У овој лепој и разностраној књизи, 
у мноштву песника различитих 
генерација и поетичких 
опредељења, крије се наш Тим, који 
из своје подвижничке вере у мисију 
поезије и Драинца, даје допунски свој 
лирски печат једном неовдашњем 
тренутку, где смо сви ми, нас 49 
на овом групном портрету са 
њим- без остатка упесмани, Тиму 
и читаоцима на радост и част, 
рекао је говорећи о овој 
књизи песник Миљурко 
Вукадиновић.

Овом својом новом књигом, у којој је уврстио и ујединио 
велики број песника у једну целину под називом „Живот 
је поезија“, Ратомир Тимотијевић Тим је сачинио песнички 
саборник, у коме ће за векове тиховати подсећања на једну 
од епоха у његовом и трајању орфеја, са којима је трошио 
најактуелнији део живота.
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„Брисање сенке“ најбоља књига топличког писца у прошлој години

Песничка збирка Прокупчанина Драгана Огњановића

Преплитање науке и поезије

„Прекобројни годови”

Као део програма 
„Драинчевих сусрета 
песника“ и ове године 
је организовано вече 
на коме је, као награду 
за „Најбољу књигу 
топличког писца у 
2019. години,“ добила 
књига „Брисање 

сенке“ Стојана Обрадовића. Према мишљењу жирија, који је 
радио у саставу Драган Огњановић, Љубиша Красић и Даниел 
Јовановић, од десетак књига топличких аутора, колико их је 
било у разматрању за ову награду, једногласно је одлучено да 
ове године титулу најбоље књиге у Топлици, понесе  управо 
књига Стојана Обрадовића.
У образложењу између осталог стоји, да је поетски свет овог 
аутора јединствен на српским књижевним просторима, да се у 
њему  преплићу наука и поезија, песимистички тон и тражени 
космизам, покушај хватања у скуп речи неухватљивог – душе, 
сна, сенке.

-У прожимању светлости и таме, сенки и снова, кроз слободан стих и надреалистичке 
слике повезане асоцијацијама, лирски субјекат као демијург ствара нови свет у 
коме су конституенти наука и поезија. По тону, ово је песимистичка поезија са 
апокалиптичним визијама. Снови, кроз које мапирају кординате овог поетског 
путовања, у додиру са сенкама и душом, најчешће су хладни снови – што представља  
метафору пролазности и смртности и јасну дистанцираност од реалности, рекао 
је председник жирија за доделу ове награде Драган Огњановић.
Жири је образложио да је песник Стојан Обрадовић, створио 
оригиналну и препознатљиву поетску слику света и да га 
управо она и међусобно прожимање науке и метафизике, 
битно разликују од главних и устаљених песничких тонова и 
сврставају га међу најнеобичније и најзанимљивије српске 
песнике данашњице.
Летњи део књижевне манифестације „Драинчеви сусрети 
песника“, завршен је представљањем песника из Пирота, у 
оквиру програма „Књижевност градова“.
Овогодишњи сусрети ће имати свој наставак и на јесен, тачније 
21. или 28. септембра Сесијом српског филозофског друштва, 
али и 4. новембра „Научним панелом – Књижевност јужне 
Србије – Иван Ивановић – ново читање.“

Овогодишња књижевна манифестација 
„Драинчеви сусрети песника“ била је 
прилика за још једно представљање 
нове књиге. Овога пута  реч је о збирци 
поезије прокупачког ствараоца Драгана 
Огњановића, под називом „Прекобројни 
годови“.
Према речима рецензента, Владимира 
Јагличића, песничка збирка „Прекобројни 
годови“ дуго је стварана и доноси 
разнолике стихове, који се могу поделити у две фазе, два 
различита ауторова стила, у процесу техничке, мисаоне и 
версификативне самоидентификације.
– Прву фазу чине његове „преране“ песме у којима поуздано светле поједини стихови 
и поред њиховог незаокруживања и докрајног тематског неицсрпљења. Они указују 
на дар аутора, који ће се, ако буде рада и дисциплине, касније исплатити другим 
и другачијим стиховима пуноте. Ова фаза се окончава уроном у традицију, ону 
ониричку, настасијевићевску, као повратак себи након првих излета у немилосни 
спољашњи домен постојања, када песник повратком дубље истражује и свет и себе 
у свету, записао је Јагличић и додао да аутора занимају зачарани 
предели по којима посвећеници често и занемарујући 
опасности траже излаз, при чему је лутање неизбежно, као и 
потрага, а све је то заправо тражење зоре или човека. 
Како објашњава резензент Огњановићеве књиге, друга фаза у 
њој је ризичнија, али без ризика се успех и не може постићи.
– Аутор је после преиспитивања себе и света дао свом гласу на вољу. Притом 
постоје две врсте песама, успеле и оне које треба преиспитати, јер понекад мешају 
језик и злоупотребљавају слободу, прелазећи из његовог сатиричног језика у језик 
мисаоне поезије, која тешко трпи колоквијалне изразе. У овим песмама је јако 

присутно незадовољство песника модерно уређеним 
светом у којем има много онога што храни тело, али 
душа остаје гладна. Због тога су апокалиптички тонови 
у овој поезији веома јаки и опомињу човека на потоње 
отрежњење, нагласио је Владимир Јагличић.
Аутор „Прекобројних годова“ Драган 
Огњановић до сада је објавио књиге 
афоризама и графита „Афограф“ 1999. 
године, „Страдијанске хронике“ 2011, 
„Насмејана страна света“ 2016. године. 

Приредио је и написао предговор књиге „Бандит или песник“ 
(изабране песме Рада Драинца) 2015. године. За књижевни рад 
добио је награде „Млади јеж“, „Владимир Булатовић Виб“, другу 
награду за афоризам на међународном Фестивалу хумора и 
сатире „Златна Кацига“ и победничку диплому на Фестивалу 
хумора и сатире „Смејада“ у Бања Луци.  Огњановић пише 
афоризме, поезију, прозу есеје и приказе. Главни уредник 
је часописа „Ток“ и главни и одговорни уредник годишњака 
„Топлички венац“.
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Млади спортисти очекују наставак такмичења

Семинар за тренере у Прокупљу

Безбедност спортиста на првом месту

Талентовани млади 
спортисти Прокупља 
који су добили позиве за 
учешће у репрезентативним 
селекцијама Србије вредно 
раде са својим тренерима у 
клубовима и надају се да ће 
након смиривања светске 
пандемије која је изазвана 
корона вирусом моћи да 
наставе своје успешне 
спортске каријере.
Неда Стојановић 

одбојкашица Топличанина које је у фебруару добила позив 
за пионирску репрезентацију Србије, била је на припремама 
вредно радила али је корона све прекинула.
-Вредно сам радила и била сам почаствована што сам позвана у репрезентацију 
и што је праћен мој рад. Тренирали смо у Убу све је било у најбољем реду али је 
корона прекинула припреме. Сада овде у Прокупљу махом тренирам индивидуално и 

надам се да ћу поново добити прилику да се опробам у репрезентацији са најбољим 
одбојкашицама у мом годишту, истакла је Неда Стојановић
Један од најперспективнијих гимнастичара Србије Урош 
Грујић вредно тренира у школи 9. октобар уз све мере заштите 
и очекује да ће на првом наредном такмичењу у Костолцу 
поново заблистати.
Школа фудбала ТСЦ као велики расадник фудбалских талената 
добро је позната у овом делу Србије. Успеси ових младих 
фудбалера нису остали незабележени и уследили су позиви у 
пионирску фудбалску репрезентацију Србије.
Ђорђе Ђорђевић и Андрија Миленковић своје прве фудбалске 
кораке начинили су у школи фудбала ТСЦ. Након исказаног 
талента и запажених игара, прелазе у Раднички из Ниша а 
као круна досадашње каријере уследио је позив у пионирску 
репрезентацију Србије.
-Са нестрепљењем очекујемо окупљање репрезентације. Вредно смо тренирали у 
ТСЦ-у, сада у Радничком је све на још већем нивоу, а кроз репрезентацију се надамо 
да ћемо још више напредовати у фудбалским каријерама, рекли си млади 
фудбалери из Прокупља.

На помоћним фудбалским теренима, крај Топлице, почео је 
са радом семинар за тренере у оквиру Отворене забавне 
школе фудбала (ОФФС). На семинару, који ће трајати четири 
дана, учествује 30 тренера из Пирота, Зајечара, Књажевца, 
Бабушнице и Прокупља који ће уз теоретски и практични 
рад доћи до нових знања. У име града Прокупља, који више 
од деценије учествује у пројектима ОФФС, присутне госте 
поздравио је Дејан Тонић заменик градоначелника Прокупља.
-Велико ми је задовољство што смо се данас окупили овде, на градском стадиону, 
како бисмо започели још једно дружење активно вежбајући и учећи фудбал. Сматрам 
да је овај масовни одзив знак да је спорт у нашем граду саставни део живота младих. 
Посебна је привилегија да тренирамо на стадиону Топличанина крај Топлице, јер се 
на њему ето фудбалска лопта котрља више од једног века, на шта су поносни сви 
житељи нашег града. Учествовање у спортским активностима је важно из више 
разлога. Наиме, поред јачања спортског и такмичарског духа, кроз спорт се развија 
и осећај за фер плеј и праве вредности у животу. Витештво на спортском терену ће 
сигурно добити потврду и на другим животним путевима, јер кроз спорт се гради 
несаломив  тимски дух, рекао је Тонић.
Овогодишњи семинар, због пандемије корона вирусом, у 
теоретском делу имаће онлајн методу где ће своја искуства 
размењивати тренери из десетак земаља.

– Циљ семинара је да се повећа број младих тренера. Више хиљада малишана 
узраста од 6 до 11 година, у Прокупљу, едуковано je у овом пројекту претходних 
година, а неколико њих је и данас на овом семинару. Они су прерасли у тренере који и 
сами раде са децом. Имамо пет тренера из Прокупља који су од малих ногу у школи, 
прошли су све едукације и спремни су да даље напредују, истакла је Валентина 
Радић, лидер Отворене забавне школе фудбала.
Иначе Open Fun Football Schools је хуманитаран, непрофитан 
и политички неутралан пројекат. Основна идеја пројекта 
је аспект игре, дружења и задовољство које произлази из 
игре, а не резултат и побољшање нивоа вештине. Пројекат је 
отворен за све, без обзира на расу, религију, вештину или пол. 
Представљене су разне забавне игре, а већином су заступљене 
фудбалске активности.

Спортски савез 
града Прокупља од 
почетка пандемије 
изазване ширењем 
нове врсте 
к о р о н а в и р у с а , 
покушава да да 
допринос са своје, 
спортске стране. 
Најновија акција, а 
све у склопу повећања безбедности тренера и спортиста, 
је подела заштитних памучних, вишекратних маски свим 
спортским колективима са територије града Прокупља.
-Заштита лица је обавезна приликом доласка и одласка и током тренинга. 
Свега овога, између осталог, тренери и  спортисти ће морати да се 
придржавају у наредном периоду, а што је јасно наведено у инструкцијама које 
је издало Министарство омладине и спорта. О сваком тренингу мора да се 

води евиденција у којој се наводе имена свих особа које су биле присутне ради 
накнадног, евентуалног, епидемиолошког праћења контаката, истакао 
је секретар Спортског савеза Божидар Јовић додајући да 
ће савез наставити да прати препоруке како би тренинзи 
спортиста били што безбеднији.
Како ће нова сезона у спорту изгледати још увек се не зна, али 
прокупачки тренери истичу да 
ће спремати своје такмичаре 
уз све мере безбедности.
-Мислимо да су овакве акције права 
ствар. Иако није увек лако испоштовати 
све мере, сматрамо да морамо да 
будемо дисциплиновани. Захваљујемо 
се Спортском савезу јер је ово прелеп 
гест којим смо показали заједништво и 
дисциплину,рекли су прокупачки 
тренери.


