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Прошло је сто дана од 
када је за градоначелника 
Прокупља именован Милан 
Аранђеловић, који је до тада 
обављао функцију начелника 
Топличког управног округа.

Тим поводом, градоначелник  
Аранђеловић је истакао да 
је ступајући на место првог 
човека Града Прокупља, имао 
јасан и прецизан план за 
наредне четири године, који 
ће реализовати заједно са 
својим сарадницима.

На почетку свог мандата,  
градоначелник Прокупља је 
обећао да ће наставити да даје 
максимум у развоју града, за 
који је, како истиче, ова власт 
урадила више него свака 
претходна. 

-Током протеклих сто 
дана могу да кажем да 
смо завршили велики део  
планираних радова. Како 
су нам приоритети били 
наставак великих започетих 
инвестиција, задовољан 
сам колико је за ово време 
тај посао одмакао. Прва 
фаза радова на једном од 
највећих и најзначајнијих 
пројеката, изградњи 
савременог Здравственог 
центра, успешно је завршена. 
Она подразумева санацију 
енергетске ефикасности 
комплетног објекта. Овом 
приликом желим да се 
захвалим  представницима 
Канцеларије за управљање 
јавним улагањима, која је 
за ове радове издвојила 982 
милиона динара, казао је 
Аранђеловић и подсетио 
да је целокупна вредност 
овог пројекта 2,5 милијарди 
динара које улаже Влада 
Републике Србије. 

Поред ове инвестиције, у 
протеклом периоду почели су 
и радови на реализацији још 
једног капиталног пројекта, 
изградњи Привредне зоне 
„Хисар“.

-Ради се о пројекту који 
ће читавом региону донети 
просперитет. Радовима 
на инфраструктурном 
опремању ове  локације, 
званично је и почела 
реализација овог пројекта. 
Његова укупна вредност 

износи око 118 милиона 
динара, које је обезбедило 
Министарство привреде, 
док је локална самоуправа 
из буџета издвојила 20 
милиона динара. Понудићемо 
инвеститорима комплетно 
опремљену Привредну зону 
на површини од 12 хектара, 
која ће омогућити отварање 
нових радних места, 
запошљавање и привредни 
развој Топличког краја, 
истакао је градоначелник 
Прокупља.

Према његовим речима, 
отварање Привредне зоне 
„Хисар“ очекује се у марту 
месецу, када ће почети и 
радови на изградњи новог 
аутопута Ниш-Мердаре. 
Реализацијом ових пројеката, 
Топлица ће добити  посебан 
значај, а читав Топлички крај 
биће боље место за живот 
свих грађана.  

-Једна од свакако 
најважнијих области о 
којој локална самоуправа 
свакодневно брине, је 
образовање и улагање у 
савременије школство.  Тако 
ће и прокупачка Гимназија 
засветлети  новим сјајем, 
јер су у току радови на 
реконструкцији ове чувене 
образовне установе. За 
реконструкцију Гимназије и 
Биоскопа, уложено је више 
од 250 милиона динара, а 
радове преко Канцеларије 
за управљање јавним 

улагањима финансира Влада 
Републике Србије. Локална 
самоуправа је већ припремила 
документацију за другу 
фазу радова, која предвиђа 
уређење ентеријера, односно, 
комплетно опремање 
подова и учионица, истиче 
градоначелник Аранђеловић, 
додајући да ће унутрашње 
опремање зграде финансирати 
локaлна самоуправа. 
Најстарија школска зграда у 
Прокупљу биће спремна за 
наставу до почетка наредне 
школске године.

Један од догађаја који је 
обележио протекли период 
је и завршетак рестаурације 
дела средњевековне тврђаве 
на Хисару. Укупна вредност 
ових радова износи 64 
милиона динара, од којих 
је половину обезбедило 
Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација, 
а остатак Град Прокупље. 
На свечаности, одржаној 
поводом завршетка ових 
радова, градоначелник 
Прокупља је рекао да је 
велика част и задовољство 
припадати граду који има 
овакву тврђаву.

-Као и сви велики градови, и 
Прокупље сада има тврђаву 
прелепог изгледа. Све заслуге 
иду вама драги суграђани, 
јер сте стрпљиво чекали да 
после много година можете 
да се подичите једним 
оваквим  здањем. Предајем 

га вама и молим да га  добро 
чувате и њиме се у сваком 
тренутку поносите, нагласио 
је Аранђеловић. 

Током протеклих сто 
дана, решени су и бројни 
инфраструктурни проблеми 
на подручју града Прокупља. 
Завршени су радови на 
уређењу градских улица и 
сеоских путева, санирани 
мостови, изграђени 
пропусти, осветљени 
сеоски путеви. Из буџета 
Града Прокупља издвојено 
је више од 24 милиона 
динара за асфалтирање 
улице Радивоја Кораћа,  
Видојевачке, Грачаничке, 
Веселина Маслеше, Таковске 
и улице Даринке Несторовић. 
Велика пажња посвећена је 
и асфалтирању и санацији 
путне мреже на сеоском 
подручју. У селу Микуловац 
изграђен је пут који спаја три 
села, а у брдско планинским 
селима Злата, Гласовик, 
Кожинце, Бублица, Мачина 
и Бреговина, санирани су 
путеви и изграђени пропусти. 
Сви поменути радови 
обезбедили су боље услове за 
живот грађана, како у граду, 
тако и на сеоском подручју. 

Сумирајући резултате 
свога рада, као и целог тима 
руководства Града Прокупља, 
Градоначелник Милан 
Аранђеловић је нагласио да је 
много напора и труда уложено 
како би све планирано и било 
урађено до краја ове године. 

-Надам се да су грађани 
задовољни постигнутим 
резултатима, имајући у виду 
актуелну епидемиолошку 
ситуацију и околности под 
којима су и организоване 
све активности.   
Наставићемо и даље да 
улажемо у развој нашег 
града, у инфраструктуру, 
образовање, културу, 
привредни развој, јер нам је 
циљ да што више младих 
Прокупчана нађе посао у свом 
граду и да у њему остану да 
живе, рекао је Градоначелник 
Прокупља Милан 
Аранђеловић, честитајући  
новогодишње и божићне 
празнике својим суграђанима.

Градоначелник Прокупља, Милан Аранђеловић о пројектима и завршеним радовима у 
протеклом периоду 
Наставићемо са улагањима у развој нашег града 

АКТУЕЛНО
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Ова година, разликује се од 
свих претходних због короне. 
Није било традиционалних 
градских манифестација, 
концерата, свечаности...Било 
је застоја у реализацији неких 
пројеката али пуно тога је 
одрађено, а нешто се увелико 
ради.

  Када се све дода и одузме, 
и ако на тренутак заборавимо 
тренутну епидемиолошку 
ситуацију, како каже народни 
посланик из Прокупља, др 
Дарко Лакетић, година која 
се завршава и није била 
лоша, посебно по питању 
капиталних пројеката и 
инфраструктуре.

 -Да не заборавим 
најважнију ствар, а то је 
да је ове године у Прокупљу 
рођено више беба него 
прошле. Све ово што се ради 
по граду је управо за ту децу, 
која ће наставити овде да 
живе. С тим у вези, сматрам 
да је и ова одлука локалне 
самоуправе да се најбољим 
студентима додели по 33.000 
динара, права одлука. У децу 
и у младе треба највише да се 
улаже, казао је Лакетић.

Он се осврнуо на капиталне 
пројекте, нову индустријску 
зону, нови здравствени 
центар, реконструкцију 
Гимназије...

-Радови на изградњи 
Инстријске зоне су отпочели, 
а у првој фази, планирано је 
инфраструктурно опремање, 
што подразумева изградњу 
водоводне и канализационе 
мреже, електроинсталација, 
телекомуникационих и 
сигналних инсталација, 
као и изградњу приступних 
саобраћајница. Прва фаза је 
скоро па 50 одсто завршена. 
Марта, априла месеца 
наредне године, ова фаза се 
завршава, када је у плану 
додавање новог пројекта 
за проширење постојеће 
индустријске зоне и довођење 
првих инвеститора. 
Релизацијом овог пројекта, 
проблем незапослености у 
Прокупљу и Топлици, биће 
решен, истиче народни 
посланик из Прокупља.

Радови на изградњи новог 
здравственог центра иду по 
плану, много тога је завршено 

кад је прва фаза у питању. 
-У моменту кад је корона 

утицала на здравствену 
и финансијску ситуацију, 
морамо да будемо задовољни 
јер су нам одобрена средства 
у износу од 1,5 милијарде за 
реализацију друге фазе овог 
капиталног пројекта. Корона 
нам је показала колико је 
здравствени систем важан. 
Реализацијом овог пројекта, 
грађани Прокупља и целе 
Топлице, добиће здравствену 
заштиту на једном месту, 
а особље модерне и добро 
опремљене просторије и 
савремене апарате за рад, 
каже Лакетић.

Што се тиче зграде 
Гимназије, у току су радови на 
кровној конструкцији, замена 
столарије, подова и зидова у 
учионицама, изградња лифта. 

-Поред комплетно 
реконструисане школе, 
Прокупчани ће добити и 
модеран биоскоп. Кад се томе 
придода и Тврђава на Хисару, 
култура у граду свакако ће 
бити подигнута на један 
већи ниво, наглашава народни 

посланик.
Како додаје, изградњом ауто-

пута, где би радови требало да 
почну наредне године, биће 
заокружена комплетна прича.

 -Сви наведени пројекти, 
оживеће Топлицу и 
задржати младе на својим 
огњиштима. Што се ауто-
пута тиче, имаћемо једну 
петљу на улазу у град, а 
другу код нове индустријске 
зоне. То ће привући 
велики број инвеститора. 
Такође, изградњом ауто-
пута, растеретиће се 

саобраћај кроз град, и 
имаћемо могућност да 

реконструишемо главну улицу, 
изградимо кружне токове, 
најављује наш саговорник и 
додаје да је основни циљ да 
се од Прокупља, направи лепо 
и уређено место за живот, 
да људи имају све услове, 
почев од запослења преко 
вртића и школа, модерних 
паркова, установа културе, 
па до квалитетне здравствене 
заштите.

Радовима на 
инфраструктурном опремању 
локације привредне зоне 
„Хисар“, званично је и почела 
реализација овог капиталног 
пројекта у Прокупљу. 
Пројекат се финансира 
средствима Министарства 
привреде, чија је вредност око 
98 милиона динара, а извођач 
радова ове прве фазе је Бетон 
Стил Раца из Александровца.

–У првој фази извођења 
радова планира се 

инфраструктурно опремање 
локације, где ће на површини 
од 16 хектара бити изграђена 
Привредна зона „Хисар“. 
Са представником фирме 
која изводи радове обишли 
смо градилиште и уверили 
се да они теку планираном 
динамиком, изјавила је 
већница Петровић.

Како истиче, радовима је 
обухваћено инфраструктурно 
опремање локације што 
подразумева изградњу 

водоводне и канализационе 
мреже, електроинсталација, 
телекомуникационих и 
сигналних инсталација, 
као и изградња приступних 
саобраћајница.

–Циљ нам је да 
локацију Привредне 
зоне „Хисар“ потпуно 
опремимо комплетном 
инфраструктуром и 
понудимо је инвеститорима. 
Како већ сада влада велико 
интересовање за улагања на 
овом простору, очекујемо 
велики број инвеститора 
и отварање нових радних 
места, казала је већница 
Петровић и истакла још 
једну погодност за будуће 
инвеститоре, а то је изградња 
новог аутопута Ниш-
Приштина који је од огромног 
значаја управо за привредни 
развој Топличког округа.

Народни посланик из Прокупља др Дарко Лакетић о улагањима у Топлицу

Прокупље као лепше место за живот

Инфраструктурно опремање Провредне зоне Хисар у Прокупљу
Извођење прве фазе радова на 
капиталном пројекту

АКТУЕЛНО
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На седници Скупштине 
Града Прокупља, последњој у 
овој години, на дневном реду 
нашло се око шездесет тачака, 
међу којима је Предлог Одлуке 
о буџету Града Прокупља 
за 2021. годину, свакако и 
најважнија тачка коју су 
одборници данас усвојили. 

Седница је, на позив 
председника Скупштине 
Дејана Лазића, почела 
аплаузом који је у знак 
захвалности упућен свима 
запосленим у Ковид болници 
у Прокупљу, како лекарима, 
тако и свим медицинским и 
немедицинским радницима 
прокупачке Болнице. 

Након усвајања Извештаја 
о извршењу буџета за период 
од 1. јануара до 30. септембра 
2020. године, одборници су 
дали сагласност на Предлог 
Одлуке о буџету Града 
Прокупља за 2021. годину.

Буџет за наступајућу 2021. 
годину креиран је у износу од 
1.628.304.420 динара и њиме 
су сагледани сви буџетски 
корисници, а како је истакао 
градоначелник Прокупља, 
Милан Аранђеловић, 
домаћински је испланиран 
сваки динар у градској каси.

-У плану је да  у наредној 
години више радимо на 
остваривању дохотка, како 
би имали више средстава 
за инвестиције. У томе нам 
веома много помаже Влада 
Републике Србије која је 
огромна средства определила 
за наше капиталне инвестиције 
које ћемо наставити, као 
што су изградња Привредне 
зоне „Хисар“, реконструкција 

Здравственог центра, 
изградња савремене пијаце, 
али и пројекти реконструкције 
водоводне и канализационе 
мреже, уређења путне 
инфраструктуре и многи 
други, казао је градоначелник 
Аранђеловић и изразио наду 
да ће наредна 2021. године 
бити година развоја за наш 
град. 

У наставку седнице усвојена 
је Одлука о додељивању 
искључивог права јавним 
предузећима чији је оснивач 
Град Прокупље, за обављање 
делатности пружања услуга 
на територији града, на које се 
не примењује Закон о јавним 
набавкама. Ово се првенствено 
односи на ЈКП “Хамеум“ и ЈП 
за урбанизам и уређење Града 
Прокупља.

Одборници су подржали и 
предлог Одлуке о локалним 
комуналним таксама, као и 
друге одлуке које се тичу 
утврђивања цена квадратног 
метра  непокретности 
за утврђивање пореза на 
имовину, одлуке о боравишној 
такси и одређивању простора 
на којима није дозвољено 
јавно окупљање. 

Како је ово и последња 
седница Скупштине Града 
Прокупља у овој години, 
усвојена су многе одлуке, 
решења и предлози, што ће 
омогућити да Град Прокупље 
у новој 2021. години настави 
да се развија у сваком погледу. 

Тако су усвојене и одлуке 
о давању на коришћење 
непокретности у јавну 
својину Града Прокупља, о 
утврђивању висине закупнине 

пословног простора, о отуђењу 
неизграђеног грађевинског 
земљишта и многе друге.

Између осталог, одборници 
су подржали и предлог Одлуке 
о утврђивању економске 
цене програма  васпитања 
и образовања, Предлог 
Кадровског плана Градске 
управе Града Прокупља, као и 
Кодекс понашања службеника 
и намештеника у Градској 
управи.

Извештај о раду Штаба за 
ванредне ситуације Града 
Прокупља и План рада за 2021. 
годину, изнео је командант 
Штаба за ванредне ситуације 
и градоначелник Прокупља, 
Милан Аранђеловић.

Он је истакао да је Град 
Прокупље претрпео велике 
штете од поплава које ни 
ове године нису заобишле 
наш град и подсетио да 
су предузете превентивне 
мере и извршена санација   
бедема код градског гробља и 
насеља мала Губа, као да ће у 
циљу  обезбеђивања речних 
корита на водама другог реда 
и у наредној години бити 
опредељена буџетска средства.

Због обимног дневног реда, 
у оквиру обједињене расправе 
разматрани су и усвојени 
програми пословања и решења 
о давању сагласности на 
Посебан програм коришћења 
субвенција ЈП за урбанизам и 
уређење Града Прокупља. Ове, 
као и још неке одлуке које ће 
унапредити пословање наших 
јавних предузећа, односе се и 
на Јавно комунално предузеће 
„Хамеум“. 

Међу шездесет тачака 

дневног реда, нашла су се и 
решења о давању сагласности 
на Програм рада Историјског 
архива, Народне библиотеке, 
Културно образовног центра, 
Народног музеја, Дома културе,  
ПУ “Невен“. Такође су за 
поменуте установе донета и 
решења о давању сагласности 
на предлог Кадровског плана 
за 2021. годину. 

Скупштина је донела и 
решења о именовању чланова 
Управног и Надзорног одбора 
Дома културе, Народног 
музеја, Историјског архива, 
ПУ “Невен“, Спортског центра 
Топлице, Бизнис инкубатор 
центра. Именовани су и нови 
чланови Школског одбора 
Гимназије, Медицинске школе 
„Др Алекса Савић“, Музичке 
школе „Корнелије Станковић“, 
Основне школе за образовање 
одраслих, ОШ “9.октобар“, 
као и чланови Управног и 
Надзорног одбора Фонда за 
развој талената, Задужбине 
Љубомира М. Лешјанина и 
жене му Даринке Лешјанин.

Последња овогодишња 
седница Скупштине Града 
Прокупља је због актуелне 
епидемиолошке ситуације 
одржана у згради Дома 
културе, уз поштовање свих 
прописаних епидемиолошких 
мера. Председник Скупштине 
Дејан Лазић пожелео је свим 
одборницима, као и грађанима 
Прокупља, срећну Нову 2021. 
годину. 

Усвојен буџет Града Прокупља за 2021. годину

Домаћински испланиран сваки динар

АКТУЕЛНО
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Поштујући мишљење 
грађана, Град Прокупље 
је спровео анкету, како 
би издвојио приоритетне 
пројекте, који ће допринети 
побољшању услова живота 
у нашем граду. Учесници 
анкете су могли да гласају 
за предложене пројекте, 
а то су били азил за псе, 
реконструкција дечијих 
игралишта и промена 
дотрајалих клупа у граду. За 
ове и још четири предлога 
стигло је највише гласова. 

Гласало је 543 учесника, 
од којих је 280 предложило 
нове предлоге, као важне за 
побољшање услова живота 
Прокупчана.

Највише гласова грађана 
је добио предлог локалне 
самоуправе за пројекат Азил 
за псе са прикупљањем раса 
и потребним мобилијером са 
118 гласова. Реконсктрукција 
и опремање дечијих 

игралишта добило је 96 
гласова, а промена клупа и 
реконструкција паркова 62 
гласова.

Међу предлозима грађана 
издвојили су, уређење кеја са 
44 гласова, уклањање дивљих 
депонија са 40 гласова, 
постављање контејнера у 
селима је имало 35 гласова и 
измештање паркинга из центра 
града или проналажење новог 
места за исти са 28 гласова.

- Ми као одговорна локална 
самоуправа све пројекте које 
смо предложили планирамо 
да започнемо почетком 
наредне године и исте 
завршимо до краја 2021. 
године, а сви предлози који су 
дошли од грађана сматрамо 
као веома добре и кренућемо 
у реализацију истих одмах 
почетком 2021. године, а 
у складу са финансијском 
ситуацијом у будућем периоду. 

Локална самоуправа ће 

и убудуће консултовати 
(питати) грађане и 
спроводити анкете и 
упитнике како би добила 
мишљења, предлоге и 
сугестије о пројектима за 

које грађани сматрају да 
требају бити реализовани, 
истакао је градоначелник 
Града Прокупља Милан 
Аранђеловић.

Градоначелник Прокупља 
Милан Аранђеловић, 
организовао пријем за пет 
најбољих студената, од 92 са 
просеком изнад 9, колико је 
ове године добило једнократну 
награду локалне самоуправе, 
у износу од 33.000 динара. За 
ову намену Град Прокупље је 
издвојио 3,036.00,00 динара.

Право на једнократну 
новчану награду остварили су 
студенти који се финансирају 
из републичког буџета, имају 
просек оцена 9 и више, први 
пут уписују наредну годину 
студија и имају пребивалиште 
на територији Прокупља.

-Велика је част бити 
домаћин овим младим и 
успешним људима, који су 
најпре понос својих родитеља, 
а онда и нашег града. Ове 
године угостили смо само 
њих петоро, због актуелне 
епидемиолошке ситуације. 
Надам се да ће и у наредним 
годинама низати успехе, 
какве су имали и до сада и 

да ћемо се истим поводом 
видети поново. Локална 
самоуправа се поноси тиме 
да има оволики број вредних 
и успешних студената и по 
томе смо сасвим сигурно 
међу првим градовима у нашој 
земљи. Када будете завршили 
факултете и ако желите 
да се вратите и започнете 
каријеру у свом родном граду, 
ја ћу вам лично помоћи, да 
то и остварите, рекао је 
градоначелник Аранђеловић, 
поздрављајући студенте са 
просеком 10, који су овом 
приликом потписали уговоре 
о исплати једнократне новчане 
награде.

Он је нагласио да би волео 
да једног дана они одлучују и 
воде свој родни град у бољу и 
лепшу будућност.

Награђени студенти, Ана 
Вилимоновић, Лазар Цакић 
и Милица Марјановић су 
овом приликом истакли да 
им подршка, коју им локална 
самоуправа пружа у току 

школовања веома значи.
-Веома нам значи то што 

смо награђени за наш рад и 
добре оцене на факултету. То 
нам је и подстрек да и убудуће 
вредно радимо и постижемо 
одличне резултате. Било би 
нам драго да се по завршетку 
школовања вратимо тамо 
где смо научили прва слова 

и бројеве и  дамо допринос 
свему ономе што ће донети 
бољитак нашим суграђанима 
и генерацијама које тек 
долазе, истакли су студенти 
који су потписали уговоре о 
исплати једнократне новчане 
награде, коју Град Прокупље 
традиционално додељује 
најбољима. 

Град Прокупље спровео анкету о приоритетним пројектима

Град Прокупље наградио најбоље студенте

Грађани гласали и одлучили

Подстицај за вредне и успешне

АКТУЕЛНО
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Полагањем венаца пијетета 
на спомен обележје “Другом 
гвозденом пуку” у Прокупљу је 
свечано обележен 11. новембар 
Дан примирја у Првом светском 
рату. Венце су положиле 
делегација Војске Србије, Града 
Прокупља, Топличког управног 
округа, делегација Удружења 
Војног синдиката Војске Србије 
“Гвоздени пук” као и  делегација 
Савеза потомака ратника Србије 
1912-1920 године. Обраћајући 
се присутнима пред велелепним 
спомеником јунацима Другог 
гвозденог пука, легендарног и 
најодликованијег пука Српске 
војске икада, градоначелник 
Прокупља Милан Аранђеловић 
је рекао да му је припала 
велика част да се са тог места 
обрати поводом обележавања 
102. годишњице завршетка 
Првог светског рата, једног од 

најважнијих датума за цело 
човечанство,

- Дан примирја у Првом 
светском рату захтева посебну 
одговорност и поштовање 
свих нас потомака ратника, 
који су се храбро борили за 
слободу поробљене Европе пре 
више од једног века, казао је 
градоначелник Аранђеловић и 
додао да кад говоримо о Првом 
светском рату и надљудској 
потреби српског народа за 
одбраном своје земље, морамо 
да кажемо да је Велики рат 
оставио дубок и неизбрисив траг 
на све становника Србије. -Из 
Топлице, тих страшних година 
ратног пакла у вечну славу су 
се винули, својом храброшћу 
и жарком жељом за одбрану 
земље, да никад не одступе 
са првих борбених линија, 
јунаци Другог пешадијског 

пука „Књаз Михаило“. Овај 
пук кога су највећим делом 
чинили Топличани, од својих 
непријатеља је добио име 
“Гвоздени пук”. Жртва је 
херојски поднета како би наш 
народ и њена војска, која је увек 
била саставни део српског бића 
сачували своје национално биће, 
опстанак и достојанство. 
Јунаштво српског народа и 
војске у Првом светском рату су 
историјске чињенице, чињенице 
о слави, и огромном доприносу 
Србије светској историји, 
победа која нас чини поносним 
народом, народом који је током 
целог свог постојања својим  
животима градио праведнији 
и бољи свет, заснован на 
високим моралним и етичким 
вредностима, подвукао је 
градоначелник Прокупља. 

-Ово је дан поноса, јер је 
један од најсветлијих стране 
историје исписана у данима 
Великог рата. Управо тих 
година због учешћа француских 
војника који су херојски бранили 
и ослобађали братску земљу 
Србију, на чијој територију су 
се одвијали злочини и тешке 
борбе за слободу, настало је 
нераскидиво пријатељство, 
потврђено заједнички 
проливеном крвљу ратника двају 

народа. Заједно су француски 
и наши војници ослобађали 
вароши и села, наше њиве и 
ливаде, шуме и пропланке. 
Стајали смо једни другима раме 
уз раме у пробоју Солунског 
фронта гонећи носиоце зла и 
таме са кућних прагова мале 
али часне Србије. Реченица 
коју је изговорио француски 
генерал Фраше Депере можда 
најбоље описује српски народ: 
„То су сељаци, скоро сви, то су 
Срби. Тврди на муци, трезвени, 
скромни, несаломиви. То су 
људи слободни, горди на своју 
расу и господари својих њива“, 
подвукао је Аранђеловић. 

Он је подсетио да је у славу 
свих српских и француских 
јунака, век касније, 2018. године 
свечано откривен споменик 
јунацима Гвозденог пука. 

-Окупљајући се пред овим 
спомеником, ми негујемо сећање 
на знане и незнане јунаке. На 
темељима њихове жртве и 
њихових слободарских идеала 
ми данас градимо будућност, 
која треба да буде чврста и 
светла као и жртва свих јунака 
који су дали животе за Србију, 
закључио је градоначелник 
Прокупља Милан Аранђеловић. 

Већница за културу Града 
Прокупља Милица Ерић 
и в.д. директора Народног 
музеја Топлице Љиљана 
Красић, обишле су радове 
на санацији и адаптацији 
простора у згради Железничке 
станице, где ће бити отворена 
„Спомен соба Гвоздени пук 
у ослободилачким ратовима 
Србије 1912-1918. године“. 

Носилац пројекта је Народни 
музеј Топлице, а подржало 
га је Министарство правде 
са четири милиона динара, 
прикупљених од средстава по 
основу одлагања кривичног 
гоњења.

-Завршетак радова на 
изградњи Спомен собе, очекује 
се до краја године. Она ће бити 
посвећена јунацима „Гвозденог 
пука“, а представљаће још 
једну потврду тога колико 

Топлица поштује, слави и не 
заборавља своје славне претке, 
борце овог најодликованијег 
пука српске војске, који су 
жртвовали своје животе 
за ослобођење своје земље. 
Препознавши вредност и 
значај овог пројекта, у његовој 
реализацији, подржали су 
нас Министарство правде 
и Министарство културе, 
обезбедвши потребна 
средства. Ово није њихова 
прва подршка и помоћ, до сада 
их је било много пута и на 
томе смо им захвални, рекла 
је већница за културу Милица 
Ерић.

Народни музеј Топлице, 
планира да у сарадњи са 
Туристичком организацијом 
града Прокупља у овој 
Спомен соби, организује јавна 
предавања о Гвозденом пуку, 

промоције књига, изложбе о 
Првом светском рату, долазак 
туриста и ђачких екскурзија. 

-Пројектом је предвиђено 
да посетиоци улазе из правца 
Спомен парка и летње баште, 
а излазе на другу страну 
према прузи. Унутар саме 
Спомен собе биће постављен 
инфо пулт гвоздена фигура 
ратника Гвозденог пука, 
садржај фотографија 

ратника Гвозденог пука са 
пропратним текстом  и 
легендама на паноима, који ће 
се налазити на зидовима. Биће 
постављен и монитор на коме 
ће бити емитован садржај са 
филмовима и фотографијама 
посвећених овом јуначком и 
надалеко чувеном „Гвозденом 
пуку“, којим ће се Топлица увек 
поносити, подвукла је Красић.

У Прокупљу свечано обележен Дан примирја у Првом светском рату

Адаптација простора Спомен собе посвећене Гвозденом пуку 

У част јунацима Гвозденог пука

Да се славни преци не забораве

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
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Пољопривреда је једна од 
ретких грана привреде где су 
ове године остварени добри 
производни резултати и исти 
су били већи у односу на 
2019. годину, изјавио је Дејан 
Тонић, задужен за област 
пољопривреде у Градском 
већу Прокупља.

Без обзира на 
епидемиолошку неповољну 
ситуацију изазване Ковидом 
19, ове године остварени су 
добри производни резултати у 
пољопривредној производњи. 
Врсни познавалац кретања 
у области пољопривреде 
на територији Прокупља и 
Топлице Дејан Тонић говори 
о кретањима у овој грани 
привреде у 2020. години.

-По чему ће бити 
упамћена ова година када је 
пољопривреда у питању?

Пољопривредом се на 
територији наше локалне 
самоуправе активно бави 
скоро 40 одсто становништва. 
И поред неповољне 
епидемиолошке ситуације 
пољопривреда је једна од 
ретких грана привреде где су 
остварени добри производни 
резултати. У скоро свим 
секторима ти резултати су 
бољи и већи у односу на 2019. 
годину.  Ретке су области, 
међу којима је пчеларство, где 
су приноси били слаби.

Ова година ће остати 
упамћена по томе што су 
Министарство пољопривреде 
и Град Прокупље разним 
подстицајним мерама 
настојали да стимулишу младе 
да се баве пољопривредом. 
Својим опстанком на селу 
млади би применили нове 
технологије на својим 
имањима и воћњацима и на тај 
начин добили једну савремену 
и рентабилну производњу.

-Прокупље је познато по 
производњи облачинске 
вишње и шљиве?

На територији Прокупља 
вишња и шљива налазе се 
на површини већој од 2.000 

хектара. Приноси вишње 
били су добри, док се откупна 
цена, зависно од тога коме се 
вишња продавала, кретала од 
20 до 35 динара по килограму.

Када је у питању шљива, 
чија откупна цена се кретала 
у просеку од 18 динара по 
килограму, ту воћари могу да 
буду задовољни.

-Приноси ратарских култура 
били су за памћене?

Тачно је то да су приноси 
пшенице, јечма, кукуруза и 
других ратарских култура 
били изузетно високи и да 
су премашили сва очекивања 
ратара. Приноси пшенице и 
јечма у просеку су се кретали 
од 5.500 до 6.000 килограма 
по хектару. На парцелама 
где су биле примењене све 
агротехничке и заштитне мере 
они су износили и до 7.000 
килограма.

Када је у питању кукуруз ни 
најстарији ратари не памте 

када је била овако родна 
година. Приноси по хектару у 
просеку су били већи од 7.000 
килограма.

-На конкурсу Града 
Прокупља за доделу 
бесповратних подстицајни 
средстава намењених 
пољопривреди пријавио 
се изузетно велики број 
пољопривредника?

За разлику од прошле, ове 

године јавило се више од 140 
пољопривредника за доделу 
ових средстава. Међу њима 
је био велики број младих, 
старости од 18 до 40 година. 
То је изузетно добро и даје 
наду да ће се тај број из године 
у годину повећавати. Иначе, 
ове године из локалног буџета 
за област пољопривреде 
издвојено је 10 милиона 
динара. За разлику од прошле, 
ове године је утрошено 
скоро 90 одсто средстава. 
Највеће интересовање младих 
пољопривредника за доделу 
подстицајних средстава 
владало је за куповину берача 
и тресача воћа из разлога што 
је у сезони брања тешко наћи 
радну снагу, а и цена ручног 
брања је веома висока.

-О удруживању 
пољопривредника и 
формирању задруга говорило 
се у години за нама?

Као дугогодишњи 

саветодавац, а једно време 
и директор Пољопривредно 
стручне и саветодавне 
службе у Прокупљу (ПССС), 
прокупачким и топличким 
пољопривредницима стално 
сам говорио, а то ћу чинити 
и у наредном периоду, да 
је формирање удружења 
и задруга искључиво и 
њиховом интересу. О овим 
темама не треба говорити 
само када треба да крене 
откуп пољопривредних 

производа. Вишеструка је 
корист од организованог 
наступа пољопривредника на 
тржишту. Уосталом, најбољи 
показатељ ове предности је 
пример малинара, који наши 
пољопривредници најчешће 
спомињу. Неопходну помоћ 
у формирању и регистрацији 
удружења и задруга 
пољопривредницима ће 
пружити саветодавци ПССС.

-Ваше прогнозе за наредну 
годину?

Ја сам оптимиста и верујем 
да ће наредна година 
бити добра и берићетна. 
Очекујем да ће се за доделу 
подстицајних средстава из 
међународних, државних и 
локалних фондова пријавити 
већи број прокупачких 
пољопривредника, а међу 
њима и већи број младих. 
Подизањем продуктивности, 
већих приноса и квалитета 
производа нема без 
савремене механизације, 
нових знања и примене 
савремене технологије. 
Сарадња стручних 
пољопривредних служби са 
директним пољопривредним 
произвођачима требала би 
да буде још већа. Локална 
самоуправа ће у складу 
са својим могућностима 
настојати да пружи помоћ 
људима који се баве 
пољопривредом. Исто тако, 
јако је важно, а то је искључиви 
интерес пољопривредника, да 
се организују и да заједнички 
наступе на пробирљиво 
тржиште. 

Пољопривреда у 2020. години

Година добрих производних резултата

ПОЉОПРИВРЕДА 
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У Техничкој школи „15.
мај“ у Прокупљу, уручени су 
сертификати полазницима 
обуке за ЦНЦ оператере, коју 
је до сада завршило укупно 34 
полазника.

Десет кандидата успешно је 
савладало тромесечну обуку, 
а сертификати који су им 
уручени омогућиће им да што 
брже и лакше добију посао. 
Како је саопштено у овој 
школи, до сада је двадесеторо 
младих људи већ добило 
запослење одмах након 
завршене обуке. 

Успешан завршетак обуке 
кандидатима је честитала 
члан Градског већа Прокупља, 
Катарина Вељовић, која је 
изразила наду да ће им стечена 
знања и вештине омогућити 

да добију посао и  постану 
врсни мајстори ове занатске 
струке.

-Посебно ми је драго што 
интересовање за овај позив 
расте и што се све више 
младих препознаје у томе. 
Задовољни смо сарадњом 
са компанијама које су 
учествовале у реализацији 
овог пројекта и надам се да 
ћемо и убудуће сарађивати и 
помоћи младима да  заврше 
обуку, као и са послодавцима 
којима је потребан овај 
образовни кадар, истакла је 
већница Вељовић.

Директорка Техничке школе 
„15.мај“, Биљана Миленковић 
је изразила захвалност Граду 
Прокупљу који је партнер 
у овом пројекту заједно са 

Међународним центром за 
миграције, а заједнички циљ 
свих је да се спречи миграција 
младих људи из нашег 
подручја.

-Поносна сам што радимо 
овај посао и што смо у томе 
јединствени. Наша школа 
је отворена за стицање 
разних занимања, како у 
овој области, тако и на 
подручју рада саобраћаја, 
електротехнике и текстила, 
нагласила је Миленковић.

Један од предавача, професор 
машинске струке, Дејан 
Ђорђевић је истакао да је ова 
школа једина у региону која 
врши ову врсту обуке и да су 
предавачи и сами морали да 
стекну додатна знања за обуку 

кандидата. 
Тренинг центар ЦНЦ је 

у овој школи отворен пре 
нешто више од годину дана, 
а његова вредност је 133.000 
евра. Највећи део средстава 
обезбедила је Немачка 
организација за међународну 
сарадњу ГИЗ, која је подржала 
пројекат Министарства 
омладине и спорта Републике 
Србије и Града Прокупља. 
Циљ његове реализације је да 
што више младих људи добију 
запослење и остану да живе и 
раде у својим срединама.

Техничка школа „15.мај“ 
набавила је камион за обуку 
ученика који се школују за 
возаче моторних возила, 
а средства за ту намену у 
износу од око милион динара, 
обезбеђена су из буџета Града 
Прокупља.

-Град Прокупље велику 
пажњу посвећује образовању 
и унапређењу услова у свим 
основним и средњим школама. 
Наши ученици су својим 
запаженим резултатима у 
свим областима, заслужили 
да имају што квалитетније 

услове за рад и у том циљу ће 
локална самоуправа и убудуће 
улагати у школе, нагласила 
је члан Градског већа за 
образовање и социјална 
питања, Катарина Вељовић. 

Набавком камиона за обуку 
ученика на подручју рада 
саобраћај, који се школују 
за возаче, омогућено је 
континуирано и несметано 
извођење практичне наставе. 
Како је казала директорка ове 
школе, Биљана Миленковић, 
значај је вишеструки. 

-До сада смо били принуђени 
да од приватних фирми 
изнајмљујемо камионе, да 
чекамо  завршетак јавне 
набавке, што је све један 
дужи и компликованији 
процес. Сада када поседујемо 
сопствено возило, поред обуке 

која је омогућена у свако 
доба, по плану и програму за 
ученике свих разреда, школа 
ће имати знатне уштеде 
јер неће морати да плаћа 
изнајмљивање, истакла је 
Миленковић. 

У Техничкој школи у 
Прокупљу за возаче моторних 
возила школује се укупно 
90 ученика, по 30 у сваком 
разреду. Оно што је велика 
погодност за ученике 
који одаберу овај смер је 
могућност полагања возачког 
испита након трогодишњег 
школовања и добијање возачке 
дозволе за Б и Ц категорију.

У Техничкој школи завршена трећа овука за рад на ЦНЦ машинама

Техничка школа унапређује свој рад

Уручени сертификати ЦНЦ оператерима

Набављен камион за обуку ученика

АКТУЕЛНО
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Народни музеј Топлице 
у Прокупљу је у оквиру 
реализације пројекта 
“Превентивна и физичка 
заштита музејске грађе у 
депоима“ који је финансирало 
Министарство културе и 
информисања Републике 
Србије са 700.000 динара, 
набавило 16 металних 
ормана за одлагање предмета 
музејских збирки, рекла је 
в.д. директорка те установе 
Љиљана Красић.

-Музеј је набавком металних 
ормана једним делом решио 
проблем за одлагање и чување 
музејских предмета у самој 
згради музеја, обзиром да 
располажемо великим бројем 
предмета који су сврстани 
у историјску, археолошку и 
етнолошку збирку, казала је 
директорка Красић и нагласила 
да посебну збирку предмета из 
историје уметности чувају у  

Галерији „Божа Илић“. 
Према њеним речима за 

чување свих тих предмета 
по збиркама неопходни су 
адекватни услови, како би 
се они заштитили од било 
какве могућности оштећења, 
а овом набавком су створени 
адекватни услови за њихово 
боље чување, заштиту и 
одржавање. 

Како је нагласила директорка 
Красић прокупачки музеј је 
затворен за посетиоце након 
увођења ванредне ситуације на 
територији града Прокупља, 
и неће примати посетиоце 
све док се епидемиолошка 
ситуација са корона вирусом и 
смањењем броја заражених не 
стабилизује. 

-Водимо рачуна о примени 
свих мера заштите. Рад 
током овог и наредног месеца 
организовали смо у једној 
смени, како због тренутне 

обуставе пријема посетиоца, 
тако и ради уштеде грејања 
у зимском периоду док траје 
оваква ситуација. У току су 
ревизије музејских збирки које 
смо у законској обавези да 
одрадимо до краја године, као 
и годишњи попис имовине и 

обавеза. Користимо прилику 
да уједно средимо пословни и 
изложбени простор, тако да 
радимо пуним капацитетом, 
јер сав тај посао је озбиљан и 
захтева доста времена, рекла 
је директорка Народног музеја 
Топлице Љиљана Красић.

Захваљујући Министраству 
културе и информисања, 
Историјски архив Топлице 
добио је најсавременије 
архивске покретне полице које 
постоје на тржишту. Укупна 
вредност пројекта је 3.600.000 
динара, Град Прокупље је 
учествовао са 800.000 динара, 
док је Архив издвојио 300.000 
динара.

-Наш пројекат је и овај пут 
препознат и вреднован на 
прави начин. Захваљујући томе 
можемо да се похвалимо овим 
најсавременијим полицама, 
које има веома мали број 
архива у Србији. У њима може 
да се смести велика количина 
архивске грађе, тачније 540 
метара. До сада је у оваквим 
депоима, са класичним 
металним полицама, могло да 
се смести до 300 метара грађе. 
На овај начин, ослободићемо 
још додатног простора за грађу 
која ће бити преузета у наредном 
периоду, рекао је директор 
Историјског архива Топлице 
Милан Стојановић и захвалио 
се министарству и локалној 
самоуправи на подршци, коју је 
ова установа имала приликом 
реализације овог и свих 

претходних пројеката.
У последњих неколико 

година, у овој установи је 
путем пројеката замењен кров 
на згради, урађена фасада са 
изолацијом, замењени прозори 
на депоима, тако да је Архив 
добио изглед какав и заслужује 

установа оваквог типа, која 
покрива целу територију 
Топличког управног округа.

Стојановић је навео, да оно 
што планирају да реализују 
у наредном периоду, јесте и 
уградња система за гашење 
пожара на бази гаса и набавка 

још оваквих покретних полица, 
чиме би било завршено 
комплетно опремање ове 
установе.

Овим поводом је и члан 
Градског већа задужена за 
културу Милица Ерић, обишла 
Историјски архив Топлице и 

изразила задовољство због 
успешно реализованих пројекта 
у овој години, када је реч о 
прокупачким установама 
културе.

-Ова година, без обзира на 
пандемију корона вируса, 
донела је прокупачким 

установама културе 10 милиона 
динара, за реализацију 
различитих пројеката. Веоама 
сам задовољна свим оним што 
је урађено, јер смо се сви заједно 
потрудили да све планирано и 
завршимо. То је свакако добро 
за будуће пројекте и прави 
показатељ тога да запослени у 
нашим установама културе раде 
вредно и предано, улажући сваки 
динар у побољшање услова 
рада. Са набавком ових полица 
створени су још бољи услови 
за техничку заштиту архивске 
грађе, а самим тим и радници 
су добили боље услове за рад. 
Захвални смо Министарству 
културе на помоћи и подршци, 
коју нам пружа и поносимо се 
тиме што је наш рад препознат 
и увек квалитетно вреднован. 
Ово узајамно поверење, које 
смо изградили, неговаћемо и у 
наредним годинама кроз нове 
пројекте, истакла је већница 
Ерић и нагласила да ће сви 
планирани и одобрени пројекти 
бити реализовани у предвиђеном 
року у свим прокупачким 
установама културе. 

Народни музеј Топлице реализовао пројекат уређења музејске грађе у депоима

Нове покретне полице у Историјском архиву Топлице

Квалитетно чување музејске грађе

За безбедније чување архивске грађе

АКТУЕЛНО
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Х у м а н и т а р н и 
новогодишњи вашар 
у организацији 
П р е д ш к о л с к е 
установе „Невен“, 
показао је да 
су најмлађи 
Прокупчани, по 
угледу на своје 
старије суграђане, 
успели  у својој 
хуманитарној мисији. 

У акцији коју је ова 
образовно васпитна 
установа спровела за 
лечење оболеле деце, 
Алексе и Оливера, 
прикупљено је 

157.100 динара, а сав новац је 
уплаћен за ту намену.  

Малишанима су у намери 
да што више разноврсних 
артикала направе и изложе 
их на новогодишњем 
вашару, помогли васпитачи 
и родитељи. Тако су у суботу 
на градском шеталишту, 
сви заједно, на занимљивим 
и разнобојним тезгама, 
понудили грађанима своје 
производе.

Новогодишње честитке, 
јелкице, украси, слаткиши, 
а пре свега дечији осмех и 
жеља да помогну болесним 
малишанима, окупили су 

бројне Прокупчане, који су 
још једном показали хуманост.

„Ово је наш допринос и помоћ 
Алекси и Оливеру. Потрудили 
смо се сви, васпитачи, деца 
и родитељи. Пуно нам је 
срце и ово је уједно доказ да 
смо ми хуман народ и кад 
треба можемо рачунати 
једни на друге. Наставићемо 
и надаље да помажемо деци 
којој је помоћ потребна, а 
наши креативни васпитачи 
ће већ наћи начин да то 
спроведу у дело.  Хвала свим 
људима добре воље, изјавила 
је директорка ПУ “Невен“, 
Весна Јовановић.                          

Обезбедивши новогодишње 
поклоне за 950 малишана 
Предшколске установе 
„Невен,“ Град Прокупље 
је и овај пут показао да 
брине о својим најмлађим 
суграђанима.  Наиме, на 
захтев ове установе, Градско 
веће је одобрило 475.000 
динара за набавку пакетића, 

па ће се тако њени полазници 
и ове године радовати 
новогодишњим поклонима.

-Они су од нас затражили 
помоћ, а ми смо са 
задовољством прихватили 
да помогнемо, јер не желимо 
да било шта поремети дечију 
радост и задовољство када 
буду добили пакетиће за Нову 

годину. Локална самоуправа 
се на сваки начин труди да 
помогне и олакша, али и улепша 
боравак деце у овој установи. 
Желимо да им сваки дан буде 
испуњен, а у данима када ће се 
обележавати новогодишњи и 
божићни празници, стало нам 
је да посебно буду безбрижни 
и весели, истакла је члан 

Градског већа задужена за 
просвету и социјална питања 
Катарина Вељовић.

У Предшколској установи 
„Невен“ наглашавају да 
их није изненадила помоћ 
локалне самоуправе, јер 
како кажу, кад год им је била 
потребна, добијали су је на 
различите начине.

На иницијативу Ђачког 
парламента Техничке школе 
„15. мај“, запослени и 
ученици су организовали 
хуманитарну акцију „Чеп за 
хендикеп“. Они су сакупили 
око двадесетак килограма 
чепова, а коме ће овом 
акцијом помоћи, остало је да 
се договоре.

-Акцију смо покренули 
прошле године, али нас је 
целокупна епидемиолошка 
ситуација пореметила  
да сакупимо још више 
чепова. Без обзира на то, 
ипак је важно да смо је 
завршили. Сада смо се са 
децом договорили да добро 
размисле и предложе коме 
је помоћ у виду ортопедских 
помагала најпотребнија,  
да бисмо је тој особи и 
наменили, рекла је психолог 
у Техничкој школи „15. мај“ 
Марија Милошевић, која је и 

покренила ову хуманитарну 
акцију.

Она је навела да је следећи 
задатак, који ће поставити 
пред ученике, заправо изазов, 
којим ће их анимирати да 
се такмиче у прикупљању 
чепова и тако поново 

помогну некоме коме је 
помоћ неопходна.

-Договорили смо се, да 
поставимо четири кутије у 
холу школе за сваки образовни 
профил, у које ће наши 
ученици убацивати чепове, 
настојећи да сакупе више од 

својих другара. Припремили 
смо и симболичне награде, 
само како бисмо децу 
покренули да се више потруде 
и да сакупе што више чепова, 
што је и најважније у 
овој хуманитарној акцији, 
истакла је Милошевић.

Полазници Предшколске установе Невен окупили хумане Прокупчане

Новогодишњи пакетићи за децу Предшколске установе “Невен“

Ученици Техничке школе реализовали акцију “Чеп за хендикеп“

Новогодишњи вашар

Брига о најмлађима

Развијање еколошке свести у заједници

ДРУШТВО
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Центар за социјални рад 
Топлица у оквиру својих 
послова из области социјалне,  
породично-правне заштите и 
других делатности је током 
ове године обезбеђивао 
разне видове помоћи лицима 
у социјалној потреби на 
подручју Прокупља.

Према речима директора 
Милана Лазића, та помоћ 
се односи на финансијску 
подршку, односно на 
јeднократну новчану помоћ, 
новчану социјалну помоћ, 
додатак за помоћ и негу 
другог лица и увећани 
додатак за помоћ и негу 
другог лица.

Центар је бринуо о правима 
и интересу деце и младих из 
средина где је нарушен њихов 
раст и развој, као и о заштити 
од њиховог занемаривања 
и злостављања. Такође се 
бринуло о заштити деце 
у поступцима пред судом 
и правосудним системом, 
као рад и заштита деце са 
поремећајем у понашању.

Социјална заштита 
подразумева и бригу 
одраслим и остарелим 
лицима, а то значи подршку 

и помоћ у њиховом 
збрињавању било да су у 
стању социјане потребе или 
у ситуацији породичног 
насиља, или у поступцима 
пред судом.

Центар за социјални рад 
пружа непосредну помоћ 
и приликом збрињавања 
лица, као што је смештај у 
друге породице, у домове 
за старе или у сигурну кућу. 
Путем Центра родитељи 
у социјалној потреби 
остваривали су право на 
родитељски додатак за 
рођење првог, другог, трећег 
и четвртог детета.

-Главно опредељење у 
програму нашег рада је 
обезбеђење адекватне 
заштите за сва лица 
која се налазе у стању 
социјалне потребе применом 
одговарајућих услуга и мера 
социјалног рада и социјалне 
заштите, рекао је директор 
Лазић.

Он је нагласио да је Центар 
у овој години помагао 
подједнако све три старосне 
групе, малолетни корисници, 
пунолетни корисници и 
остарела лица, при чему су 

најбројнији били одрасли 
корисници.

-У текућој години је 
остварена успешна сарадња 
са Градском управом у 
Прокупљу, прокупачким 
Црвеним крстом и Домом 
здравља, истакао је Лазић 
и додао да су у сарадњи 
са Црвеним крстом током 
априла месеца 2020. године 
реализовали пројекат 
поделе пакета са основним 
животним намирницама и 
хигијенским средствима.

Према његовим речима, а 
путем стручних анализа, на 
основу броја и структуре 
корисника услуга Центра, у 
односу на претходну годину, 
ове године је у благом 
паду рад са малолетним 
корисницима. 

Како је подвукао с друге 
стране евидентан је пораст 
насиља у породици са 
тенденцијом раста и у 
наредној години. 

У односу на претходну 
годину, ове године 
приближно је исти број 
корисника новчане помоћи, 
а порастао је број корисника 
материјалне подршке у стању 

тренутне потребе.
Како је нагласио директор, 

Центар је преузео велику 
одговорност и за време 
вандредне ситуације изазване 
пандемијом COVID 19, када 
су помогли сваком кориснику 
у социјалној потреби.

-Центар је у текућој 
години настојао да одговори 
на све потребе грађана, 
да обезбеди квалитетну 
подршку и заштиту свима 
онима којима је то у датом 
тренутку било неопходно, а 
пре свега маргинализованим 
групама грађана. Планом 
рада и у наредној 2021. години 
омогућићемо свим нашим 
корисницима да могу да нам 
се за помоћ обрате 24 сата 
дневно, закључио је директор 
Центра за социјални рад у 
Прокупљу Милан Лазић.

Црвени крст Прокупље на 
основу Закона о Црвеном 
крсту Србије, организовао 
је рад Народне кухиње, која 
обезбеђује дневни оброк за 
300 корисника.

Овим програмом, на основу 
списка Центра за социјални 
рад, обухваћено је 110 
најугроженијих породица 
са подручја Прокупља. На 
основу склопљеног уговора 

са Спортским центром 
Прокупље, оброци се 
припремају у просторијама 
ове установе, где се врши 
и подела оброка. Радним 
данима корисници добијају 
кувани оброк, а за дане 
викенда и празнике суви 
оброк. Током расподеле 
оброка примењују се строге 
хигијенско-епидемиолошке 
мере заштите (ношење 
заштитних маски и 
рукавица, поштовање 
дистанце, дезинфекција 
дистрибутивног пункта). 
Запослени у Народној 
кухињи, од оних који 
припремају храну, до 
радника који врше поделу 
оброка, испуњавају све 
прописане услове за рад.

Средства из буџета Града 
Прокупља у износу од 9,5 

милиона динара односе 
се на целокупан рад 
Црвеног крста Прокупље. 
Он подразумева набавку 
и дистрибуцију пакета 
хране, поделу огревног 
дрвета, набавку пакета за 
најугроженије пензионере, 
као и реализацију других 
програмских активности, 
као што су добровољно 
давалаштво крви, обука 
у пружању прве помоћи, 
деловање у несрећама, 
здравствено-превентивне 
делатности, као и активности 
везане за обележавање 
важних датума.  

Центар за социјални рад Топлица

Народна кухиња Црвеног крста у Прокупљу

Увек тамо где је помоћ најпотребнија 

Дневни оброк за најугроженије

ДРУШТВО
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Народни музеј Топлице и 
у овој години, може да се 
похвали великим бројем 
реализованих пројеката и 
манифестација.

Као један од врло 
важних догађаја је свакао  
обележавање 103 године од 
Топличког устанка. Тада су 
Народни музеј Топлице и 
Историјски архив Топлице, 
припремили  богат програм, 
којим су подсетитли на 
важност обележавања овог 
великог и значајног датума. 
У томе је свакако помогло и 
објављивање монографије,  у 
издању прокупачког Музеја 
и Архива, под називом 
„Обележавање 100 година 
од Топличког устанка и 
100 година од ослобођења 
Прокупља у Првом 
светском рату“. Поред тога 
представљен је и четврти по 
реду „Топлички зборник“, 
у коме се налазе радови са 
међународног научног скупа 
“Топлички устанак 1917. 
године – 100 година касније“, 
такође у издању ове две 
установе.

- Део едиције „Баштина“ 
биће још једна важна 
и значајна историјска 
књига, на којој се 
тренутно ради, а реч је о 
монографији „Гвоздени пук 
у ослободилачким ратовима 
Србије 1912.-1918. “ То ће 
бити прва монографија о 
најодликованијем пуку српске 
војске, јунацима чувеног 
Гвозденог пука, најбољем 
од тадашњих 100 српских 
пукова. Због обима тематике 
на овој монографији ће се 
радити и у наредној години, 
рекла је в.д.директора 
Народног музеја Топлице 
Љиљана Красић.

Било је ту још много 
изложби, које су свакако 
представљале добар део 
дешавања у култури 
нашег града. Прокупачку 
галерију красило је и 27 
уметничких дела, насталих 
на овогодишњој ликовној 
колонији, која носи име 
највећег топличког сликара, 

Боже Илића. Наравно, ту је 
и традиционална ликовна 
колонија, која се сваке године 
организује у част, управо 
овом сликару, а која такође 
носи његово име.

Манифестација „Дани 
европске баштине“, је 
програм који је увек разнолик 
и  садржајан, али реализован 
на задату тему. Ове године 
је то било “Наслеђе и 
образовање“, а у програм су 
се укључиле основне школе у 
Прокупљу, установе културе, 
Музичка школа „Корнелије 
Станковић“, Филм клуб 
Прокупље и многи други. 

Традиционално, као и сваке 
године у оквиру „Дечије 
недеље“, Народни музеј 
Топлице је прокупачким 
првацима  поклонио 
годишње улазнице, које 
могу да користе када желе 
да присуствују неком од 
програма, који се организују 
у овој установи. 

Манифестација „Музеји 
за 10“, реализована на 
тему „Музеји за једнакост- 
разноликост и инклузија“, 
а ове године је по први пут, 
реализована онлајн, због 
актуелне епидемиолошке 
ситуације. Утисци о оваквом 
начину реализовања 
програма, како наводе у 
Музеју су веома добри и 
сви садржаји су наишли 

на велико интересовање 
публике.

Народни музеј Топлице 
се у овој години може се 
похвалити радом на бројним 
пројектима, који су веома 
важни за културу Прокупља. 
Само један од њих, који 
је неопходан и значајан, 
првенствено за ову установу, 
јесте „ Превентивна и 
физичка заштита музејске 
грађе у депоима (подрум и 
ходник)“, kojи је подржало 
Министарство културе и 
информисања са 700.000,00 
динара за набавку 16 комада 
металних ормана за одлагање 
музејских предмета, који 
захтевају адекватну заштиту. 
Овим пројектом решен је 
један већи део депоа у музеју. 

„Словарица Прокупља, 
Прокупље на слово“ је 
пројекат који је подржало 
Министарство културе и 
информисања са 250.000,00 
динара. Он је истраживачког 
карактера, а ради се у 
сарадњи са прокупачким 
ученицима на прикупљању 
историјских података о 
људима , догађајима, местима 
и дешавањима у нашем граду. 
Према речима в.д, директора 
Народног музеја Топлице 
Љиљане Красић, реализација 
пројекта  „Спомен обележје 
Димитрију Беговићу, војводи 
из Топличког устанка“, је 

у току. И он је подржан од 
Министарства културе и 
информисања са 500.000 
динара, а  планирано је да 
буде завршен до краја ове 
године.

-Веома нам је драго и 
поносимо се тиме да ћемо 
једним малим простором, 
сачувати сећање на наше 
славне претке из чувеног 
Гвозденог пука. То радимо 
кроз пројекат за санацију 
и адаптацију Спомен 
собе „Гвоздени пук у 
ослободилачким ратовима 
Србије 1912-1918“, које је 
подржало Министарство 
правде у износу од 
4.000.000,00 динара, од 
средстава прикупљених по 
основу одлагања кривичног 
гоњења. Спроведен је 
поступак јавне набавке у 
октобру месецу и радови су 
почели у новембру. Њихов 
завршетак се очекује до 
краја ове године. Кроз 
још један пројекат, овога 
пута Градови у фокусу „ 
Прокупачка епигенија 2“, 
Народни музеј Топлице је 
учествовао са подпројектом 
код Министарства културе 
и информисања, за опремање 
спомен собе Гвозденом пуку. 
Одобрена су нам средстава, 
након спроведене јавне 
набавке и потписаних 
уговора са добављачем, 
у износу од 3.404.000,00 
динара. Реализација и овог 
пројекта је предвиђена до 
краја године, закључила је 
в. д. директора Народног 
музеја Топлице Љиљана 
Красић и додала да ће 
запослени у овој установи 
културе и у наредним 
годинама вредно радити, 
како би својим посетиоцима 
у свакој прилици приказали 
најквалитетнији програм. 

Народни музеј Топлице у овој години реализовао планирани програм

Значајни пројекти за садржајнији
културни живот града

КУЛТУРА
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Народна библиотека „Раде 
Драинац“ је у 2020. години и 
поред отежаних услова за рад, 
услед епидемије вируса Covid 
19, реализовала најзначајније 
програмске активности. 

Матична служба је 
извршила надзоре над радом 
општинских и школских 
библиотека у округу, а 
каталошки су обрађене 
приновљене књиге и део 
старог фонда огранка у 
Малој Плани. Иако је од 
марта, уз мали прекид 
од мање од два месеца, 
важила забрана окупљања 
у затвореном простору, 
Библиотека је у новонасталим 
условима, прилагодивши се 
ситуацији, успела да одржи 
најзначајније програме 
културне анимације. Успешно 
су одржани 51. Драинчеви 
књижевни сусрети –по први 
пут сви програми су одржани 
на отвореном простору. 
Награду Драинац добила је 
песникиња из Београда Тања 
Крагујевић, а у програмима је 
учествовао драмски уметник 
Вицо Дардић и песници 
из Београда и Ниша. На 
Сусретима су промовисане 
следеће публикације: Зборник 
Раде Драинац – ново читање, 
Живот је поезија приређивач 
Ратомир Тимотијевић Тим и 
збирка поезије Прекобројни 
годови аутор Драган 
Огњановић из Прокупља. 
Одржана је и традиционална 
сесија Српског филозофског 
друштва. 

Успешно је одржан осми 

међународни фестивал дечјих 
и омладинских позоришта – 
ЛЕКТИРИЋИ ЕХ ЈУ ФЕСТ. 
Додељене су фестивалске 
награде и проглашене 
најбоље представе.

Библиотека је крајем 
октобра 2020. обележила и 
велики јубилеј – 110. година 
од оснивања Грађанске 
читаонице 1910. године. 
Обележавање јубилеја 
Библиотеке помогли су 
финансијски Министарство 
културе и информисања 
Републике Србије и Град 
Прокупље. Планирани 
међународни научни скуп 
Књижевни легати, књижевно 
меморијалне поставке и 
задужбине у установама 
културе у Србији је због 
уведене ванредне ситуације 
одложен, као и свечана 
академија и промоција књиге 
Године расплета-Антологија 
српског сатиричног афоризма 
90-их година. Од планираних 
програма одржана је 
промоција Ниновог романа 
године Пас и контрабас 
чији аутор је Саша Илић и 
промоција прве монографије 
о топличком библиотекарству 
–  Огледало времена (110. 
година библиотекарства 
у Топлици) чији аутор је 
библиотекар у пензији Зоран 
Цветковић –  и то опет на 
отвореном.

У 2020. години Библиотека 
је имала уобичајени 
број чланова, око 2200. 
Приновљено је нешто мање 
књига него у претходним 

годинама јер је део 
средстава планиран за књиге 
преусмерен у борбу против 
епидемије корона вируса. 

Оно што ће обележити 
рад Библиотеке у 2020. 
години су пројекти које је 
подржало Министарство 
културе и информисања и 
издаваштво библиотеке које 
је разноврсније и богатије у 
односу на претходне године, 
а планирано је да тако остане 
и у 2021. години.

Научни скуп Књижевни 
легати, књижевно 
меморијалне поставке и 
задужбине у установама 
културе у Србијиније 
одржан због неповољне 
епидемиолошке ситуације, 
али су сви пријављени 
излагачи послали радове, 
тако да ће се почетком 2021. 
године објавити зборник 
радова. Изложба о др 
Душану Милачићу, каталог 
изложбе и избор из његовог 
стваралаштва су завршени и 
у штампи су, док ће текстови 
које су написали по позиву 
еминентни познаваоци 
његовог дела бити објављени 
у зборнику 2021. године. 
Научни панел о књижевном 
делу писца Ивана Ивановића 
није одржан, али ће у 2021. 
години бити објављен 
зборник радова.

Најуспешнији део рада 
Библиотеке у 2020. години 
било је издаваштво, а 
Библиотека је доказала да се и 
поред  COVID-а19 може веома 
успешно радити. Објављене 
су следеће књиге: Зборник 
Раде Драинац – Ново читање 

у сарадњи са огранком САНУ 
у Нишу и Филозофским 
факултетом у Нишу, Године 
расплета – Антологија 
српског сатиричног афоризма 
од пада Берлинског зида до 
пада српског зида (издавање 
књиге финансирало је 
Министарство културе и 
информисања, а приредио 
Драган Огњановић), 
Огледало времена – 110 
година библиотекарства 
у Топлици (издавање 
књиге финансирало је 
Министарство културе 
и информисања,а аутор 
је Зоран Цветковић); у 
штампи су и две сликовнице: 
Константин Велики чији 
аутор је академски сликар 
Марина Живковић и Српско-
ромски илустровани речник 
чији аутор је Јелена Бабић 
учитељица из Прокупља као 
и књига Душана З. Милачића 
– Моменти душе (приредио 
музејски саветник Јован 
Младеновић, а издавање 
књиге финансирало је 
Министарство културе и 
информисања).

И поред тешке 
епидемиолошке ситуације 
у Србији и Прокупљу, 
Народна библиотека „Раде 
Драинац“ је успешно радила 
у 2020. години. Резултати 
остварени у ванредним 
околностима остаће трајна 
културна вредност и значајни 
издавачки подухвати и у 
наредним годинама.

Из Народне библиотеке „Раде Драинац“ у Прокупљу

Ову годину обележило издаваштво

КУЛТУРА
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Културно образовни центар 
“Топлица” Прокупље, 27. 
децембра је обележио 60 
година рада и постојања.

За разлику од претходних, 
ове године, због короне и 
неповољне епидемиолошке 
ситуацује, изостаће 
свечаност којом би се на 
прави начин присетили 
датума оснивања установе.

-Најважније је да људи буду 
добро, да остану са својим 
породицама, а биће прилике 
да славимо. Следеће године, 
само да се ова пошаст 
заврши, приредићемо 
занимљиве садржаје нашим 
најмлађим али и старијим 
суграђанима, те ћемо на 
свечан начин обележити 
годишњицу наше установе, 
која је од великог значаја 
не само за Прокупље него 
за целу Топлицу, каже в. 
д. директора КОЦ-а Бојан 
Миленковић.

Културно образовни центар 

“Топлица”, наследник 
је имовине и традиције 
Радничког унивезитета 
“Тихомир Станковић” који је 
основан 27.12.1960. године.

-Наша установа, једна је 
од најстаријих тековина 
културно - образовних 
установа у Србији и 
једина оваквог типа на 
територији Топличког 
округа. Културно-образовни 
центар “Топлица”, настао 
је услед потреба грађана за 
усавршавањем и стицањем 
нових сазнања из сфера 
образовања одраслих. 
Установа организује и 
спроводи низ акредитованих 
програма обуке за различита 
занимања, што омогућава 
како послодавцима, тако 
и појединцима, лакше 
запошљавање и достизање 
оптималног нивоа 
стручности за обављање 
одређеног занимања, истиче 
Миленковић.

Неформално образовање 
одраслих, намењено је 
особама које су делимично 
или потпуно завршиле 
основну или средњу 
школу у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, а 
које желе да унапреде своје 
знање и вештине, односно да 
се преквалификују у друго 
занимање.

-Постоји низ занимања 
које установа нуди. Између 
осталих, ватрогасна струка, 
грађевинска, графичка, 
гумарско - пластичарска, 
д р в о п р е р а ђ и в а ч к а , 
е л е к т р о т е х н и ч к а , 
кожарска, те личне 
услуге... Даље, машинска 
струка, пољопривредна, 
прехрамбена, правно 
биротехничка, рударско 
- геолошка, саобраћајна, 
стакларска, текстилна, 
трговинска, угоститељска, 
шумарска... Полазници који 
успешно положе испите, 
добијају сертификат 
стечене оспособљености 
за конкретно занимање, 
са којим могу радити у 
државном или приватном 
сектору, или покренути 
сопствену занатску, 
трговинску или услужну 
радњу, објашњава в. д. 
директора КОЦ-а.

Како додаје, поред 
неформалног образовања, 
установа има и културну 
делатност.

-Организујемо књижевне 
вечери, ликовне радионице, 
учествујемо у организацији 
Културног лета. Сваке 
године, учествујемо и у 
Данима музеја, обележавамо 
важне датуме попут Дечије 
недеље, Светског дана 
детета, каже Миленковић.

Према његовим речима, 
предуслов постојања и 
опстанка КОЦ-а, свакако су 
полазници.

-Зато смо предложили неке 
мере, које би унапредиле 
пословање наше установе и 
које су примерене реалним 
могућностима и могу бити 
спроведене у релативно 
кратком временском 
периоду, без великих 
улагања, закључује Бојан 
Миленковић.

Он је овим путем 
искористио прилику да се 
захвали запосленима, без 
чијег рада и залагања ова 
установа не би била то 
што јесте: важна за град 
Прокупље, али и целу 
Топлицу.

Свој четрдесети рођендан, 
Музичка школа „Корнелије 
Станковић“ обележила 
је педесетоминутним 
концертом, који су 
поштоваоци њеног рада, 
могли да чују и виде путем 
различитих платформи, али и 
на сајту ове школе.

-Концерт је био веома 
посећен. Преко 1000 људи је 
гледало премијерно извођење 
концерта поводом Дана 
наше школе, који смо дуго 
спремали. Због већ познате 
епидемиолошке ситуације, 

нисмо били у могућности 
да наступамо као раније 
и уживамо заједно са 
публиком, рекао је директор 
Музичке школе „Корнелије 
Станковић“ Владимир 
Дробњак и обећао да ће такав 
концерт бити одржан, чим 
здравствена ситуација то 
дозволи, а да дотад овај, могу 
да погледају на сајту школе.

Он је истакао да су љубитељи 
класичне музике могли 
да уживају у различитим 
композицијама, које је извело 
50 ђака са свих одсека из 

матичне школе у Прокупљу, 
али и издвојених одељења 
у Блацу, Куршумлији и 

Житорађи.

Велики јубилеј Културно образовног центра „Топлица“

Година јубилеја Музичке школе

Шест деценија рада и постојања 

Онлајн концертом ученика обележен рођендан

КУЛТУРА
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Туристичка организација 
града Прокупља, упркос 
тешкој години због актуелне 
пандемије корона вируса, 
може се похвалити запаженим 
резултатима постигнутим у 
првој години рада.

Формирана у циљу промоције 
туристичког потенцијала 
града Прокупља и његовог 
развоја, ова градска установа 
је на самом почетку године 
покренула низ активности које 
су је на крају године довеле до 
престижног признања.

Пословни простор обновљен 
је и прилагођен условима рада, 
као и пословној теми којим се 
установа бави.

-На самом почетку рада 
дочекао нас је први изазов, 
учешће на Међународном 
сајму туризма у Београду. 
Наш штанд био је изузетно 
запажен и посећен, чиме је 
град Прокупље са свим својим 
туристичким потенцијалима 
приказан у најбољем 
светлу, истакао је директор 
Туристичке организације 
Прокупље, Симон Симоновић.

Како објашњава, у оквиру 
своје делатности, ова установа 
садржи сегмент промоције  
туризма и сегмент развоја 
туризма.

- У циљу промоције туризма, 
до сада је доста тога урађено 
у маркентишком смислу и 
притом смо се домаћински 
односили према одобреним 
буџетским средствима. 
Израдили смо веома добар 
сајт, покренули фејсбук и 
инстаграм страницу, радили 
на подели промотивног 

материјала и изради сувенира, 
нагласио је Симоновић.

Како истиче, посебно место 
и пажњу, како туриста, 
тако и грађана Прокупља, 
освојио је  сувенир магаренце 
„ПроКа,“рад њиховог 
креативног тима, који је 
освојио симпатије многих 
туриста, као и друго место 
на Фестивалу туристичких 
публикација “Кофер слова“, 
коју традиционално организује 
ТО Крушевац. Његова статуа на 
градском шеталишту привлачи 
многе туристе. Треба такође 
поменути да је и „туристичка 
мапа“ ТО Прокупље освојила 
треће место на 13. Изложби 
сувенира и туристичких 
публикација у Лесковцу.  

-У току ове године пређено 
је много километара и 
реализован велики број 
састанака са угоститељима, 
привредницима и многим 
туристичким организацијама 
широм Србије, у циљу размене 
искустава и усвајања примера 
добре праксе у раду. Посебно 
истичемо стратешко 
умрежавање са многим 
туристичким организацијама 
са југо-истока Србије у 
организацији ТО Ниш, а у 
циљу заједничке промоције 
интегративног туристичког 
производа југо-истока 
Србије и будућег заједничког 
наступа на многим сајмовима 
и манифестацијама, каже 
Симоновић.

Што се сегмента развоја 
туризма тиче, према његовим 
речима, он је директно 
условљен степеном развоја 
инфраструктуре града и 
туристичке супраструктуре. 
Развој туризма је процес и 
то је нешто што се не ради 
преко ноћи, већ плански за 
дужи временски период како 
би се правилно валоризовале 
вредности уложене током 
времена развоја. За правилан 
развој туризма морамо радити 
на важном документу а то је 
Стратегија развоја туризма 
града Прокупља. Овај будући 
документ мора бити израђен 
у духу Стратегије развоја 

туризма Р.Србије 2016.-2025. 
и са њиме ћемо трасирати 
пут развоја туризма града на 
стратегијском нивоу и на дуже 
стазе.

Град Прокупље улаже велики 
напор и реализује велики број 
пројеката како би привреда 
била још јача, а град био 
лепши и функционалнији, 
и то је управо суштина 
развоја туризма у практичном 
смислу. Са већ реализованим 
пројектима и онима чија 
ће реализација убрзо доћи, 
стварају се могућности за 
бржи развој туризма.

-На крају пословне године, 
наш рад и труд крунисали 
смо престижном наградом - 
Златном амфором, коју смо 
добили за допринос развоју 
туризма града Прокупља и 
Републике Србије. Ова награда 
има додатну вредност, 
обзиром да је дошла у 
нашој првој години рада и 
коју је све време пратила 
епидемија COVID-19, која 
је умногоме ограничила наш 
рад и ускратила нас за многе 
потенцијалне успехе које би 
сигурно остварили. Међутим, 
морамо прихватити реалност 
да је епидемија присутна, да 
је нећемо лако победити и да 

ће нам додатно отежавати 
нормалан рад, рекао је 
директор ТО Прокупље.

Што се рада у 2021. години 
тиче, он ће се реализовати 
у складу са Програмом 
рада и планом промотивних 
активности са финансијским 
планом за 2021. годину, 
смерницама оснивача, 

смерницама Туристичке 

Организације Србије и 

надлежног Министарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација. Радне 

активности биће прилагођене 

актуелној епидемиолошком 

ситуацији у земљи.

Сви запослени у овој 

установи уложиће додатне 

напоре у наредној години, како 

би се изнашла најоптималнија 

решења у раду, а ефикасност и 

ефективност у раду установе 

подигли на виши ниво. 

-Имамо заиста несебичну 

подршку локалне самоуправе 

као оснивача, којој се овом 

приликом најсрдачније 

захваљујемо. Као њени највећи 

амбасадори напорно ћемо 

радити у циљу остваривања 

још бољих резултата, изјавио 

је директор ТО Прокупље, 

Симон Симоновић. 

Награда “ Златна амфора “ припада Граду Прокупљу

Успех крунисан престижним признањем 

ТУРИЗАМ
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Спуштена је завеса на јесењу 
сезону у Српској фудбалској 
лиги Исток. Једна необична 
полусезона која се одиграла 
у посебним условима због 
пандемије корона вирусом 
донела је многа искушења за 
Фудбалски клуб Топличанин 
како на терену тако и ван њега. 
На крају након одиграних 
19 кола прокупчани су 
забележили 4 победа, исто 
толико утакмица је завршено 
нерешено и уписано је 11 
пораза. Освојено је 16 бодова 
и Топличанин је јесењи део 
првенства завршио на 17. 
месту.

-Кренули смо у сезону са 
много, односно превише 
проблема. Отишли су скоро 
сви играчи који су играли 
у прошлој сезони. Остао је 
капитен и још три играча око 
којих је требало направити 
екипу за једно тешко 
такмичење. Кренули смо са 
тренером без искуства и са 
играчима из Прокупља који 
су пребачени из омладинског 
погона и са још неколико 
повратника. Како је клуб 
стартовао у великим дуговима 
треба посебно истаћи да 
су сви играчи током јесење 
сезоне наступали без икакве 
надокнаде. Обзиром на 
све ово што сам истакао, 

презадовољан сам учинком 
фудбалера Топличанина, 
убедљиво најмлађе екипе у 
лиги, односом према игри 
и односом према у клубу. 
У финишу полусезоне у 
последњих седам кола довели 
смо тренера Пећаранина и 
од тада смо скупили још 12 
бодова. Били смо изненађење 
на крају полусезоне и 
ухватили смо прикључак у 
борби за опстанак у лиги, 
рекао је Никола Стеванић који 
обавља функцију председника 
клуба.

Припреме за пролеће 
фудбалери Топличанина 
одржаће у Прокупљу, а уз 

неколико појачања циљ је 
опстанак у Српској фудбалској 
лиги.

-Планирамо да појачамо 
играчки кадар, искључиво 

са играчима из Прокупља 
који тренутно наступају у 
другим клубовима. Тренер 
Пећаранин постављен је за 
спортског директора и он ће 
доносити одлуку које ћемо 
играче довести. Играчи ће 
примати надокнаду и уз 4-5 
појачања и озбиљан рад план 
је да останемо и лиги. Добили 
смо ове полусезоне неколико 
играча који су се истакли као 
што су Момир Савић, Вељко 
Павловић и Немања Китић, 
а очекујем да на пролеће 
сви буду још много бољи и 
да се још неко од фудбалера 
истакне на терену. Морам 
овом приликом да истакнем 

да је за нас велики хендикеп 
био што наши верни навијачи 
нису могли да нас прате, јер 
да вас подсетим Топличанин 
је у Српској лиги убедљиво 

пратило највише публике, 
каже Стеванић и додаје је 
клуб имао и помоћ пријатеља 
клуба, а посебно истиче 
компанију Фликс Бус која 
је превозила све селекције 
фудбалског клуба током 
читаве јесени без надокнаде и 
обезбедила спортску опрему 
за све селекције Топличанина.

Омладинска школа 
Топличанина са 4 селекције 
упоредо са првим тимом 
водила је фудбалску борбу по 
теренима широм Србије. 

-Озбиљно се припремамо 
и млађе категорије никад 
нису биле спремније. 
Имамо комплетну опрему у 
омладинској школи и око 60 
нових лопти, а затекли смо 
омладинску школу са 2 лопте. 
Комплетна школа одиграла 
је све утакмице, а истакао 
бих и тренере свих селеција. 
Тренера петлића Дејана 
Стојановића кога смо вратили 
из Радничког из Ниша 
који је уједно и директор 
омладинске школе, Сашу 
Мушикића тренера пионира, 
Владана Јовановића тренера 
кадета и Самера Милита 
тренера омладинаца, казао је 
Стеванић.

Два кола пре краја 
рукуметног првенства Супер 
Б лиге првенство је прекунуто 
због корана вируса и биће 
настављено у фебруару. 
Рукометаши Топличанина 
одиграли су осам кола где 
су забележили 2 победе, 
одиграли једну нерешену 
утакмицу и забележичли 5 
пораза. Топличанин је скупио 
5 бодова и налази се на 10. 
месту на табели. Очекивања 
су била већа, рукометаши 
су могли и морали боље а 
прилику да поправе утисак 
имаће на пролеће када се 
наставља првенство.

-Нисмо задовољни 

резултатима. Залагање и рад 
био је на високом нивоу, али 
изостали су резултати и сви 
смо очекивали да будемо 
боље пласирани на табели. 
Нисмо имали ни среће у 
неким утакмицама. У три 
сусрета изгубили смо бодове у 
последњим секундама, а ту пре 
свега мислим на утакмице са 
Врањем, Металцем и у Блацу. 
Од четвртог кола имали смо 
великих проблема са корона 
вирусом. Искусни играчи 
нашег тима били су заражени 
што је за нас ненадокнадив 
и велики хендикеп тако да 
су уследиле слабије игре и 
лошији резултати. Проблеми 

са короном пратили су нас до 
краја и били смо екипа која 
је највише била погођења 
короном у лиги. Планирамо 
да са припремама кренемо 
20. јануара највероватније у 
Прокупљу, а можда неколико 
дана одемо у одмаралиште на 
Белом Камену. Очекујем на 
пролеће боље резултате и да 

евентуално уз пар појачања 
дођемо до циља а то је средина 
табеле, истакао је Братислав 
Дуњић потпредседник РК 
Топличанин додавши да је 
клуб финансијски стабилан, 
без дуговања и да је локална 
самоуправа до сада имала 
слуха за функционисање 
рукометног клуба.

Завршена фудбалска јесен,Завршена фудбалска јесен,
циљ на пролеће је опстанакциљ на пролеће је опстанак

Рукометаши могли и морали бољеРукометаши могли и морали боље

СПОРТ


