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Одржане три седнице Скупштине Града Прокупља 

Разрешење и именовање чланова Градске изборне комисије
10. фебруара 2022.

На 20. седници Скупштине 

Града Прокупља, која је сазвана по 

хитном поступку, одборници су 

донели Одлуку о разрешењу и 

именовању чланова и заменика 

Градске изборне комисије.

Како је образложио председник 

Скупштине Дејан Лазић седница је 

сазвана по хитном поступку како би 

се испоштовали законски рокови за 

формирање нових Градских избо-

рних комисија, а у вези Закона о 

избору народних посланика који 

ступа на снагу у фебруару ове 2022. 

године.

Он је истакао да су све одборни-

чке групе дале своје кандидате и да 

ће се приликом формирања нове 

Градске изборне комисије водити 

рачуна да све странке буду засту-

пљене.

Чланови Републичке изборне 

комисије и њихови заменици име-

нују се на период од четири године, а 

чланови бирачких одбора и њихови 

заменици за сваке изборе.

На овој седници Скупштине 

прихваћена је и оставка Николе 

Копривице досадашњег члана Гра-

дског већа Града Прокупља.

М.М.

Одлукама до реализације важних пројеката
18. фебруара 2022.

Усвајање одлука о преносу права 

јавне својине на грађевинском 

земљишту из јавне својине Репу-

блике Србије у јавну својину Града 

Прокупља, као и одлуке о покре-

тању поступка утврђевања јавног 

интереса за експропријацију, омо-

гућиће наставак реализације многих 

започетих пројеката који ће допри-

нети побољшању квалитета живота 

свих грађана.

У том циљу, одлуке донете на 21. 

седници Скупштине Града Проку-

пља односе се на катастарске парце-

ле у зони Спортске хале, где је и 

зграда за избегла лица која је у 

изградњи, као и на земљиште које је 

у приватном влаништву, а које је 

Граду Прокупљу неопходно за 

изградњу и асфалтирање улица.

Експропријацијом и администа-

ртивним преносом непокретности 

биће омогућена изградња улица 

Војводе Степе, Карађорђева, Свето-

зара Марковића, Косте Стамне-

ковића, Милоша Црњанског, Жики-

це Јовановића Шпанца, Стојана 

Главаша, Авалске, улице Милентија 

Поповића. На исти начин биће 

омогућена и изградња приступног 

пута као Прокупље-Водице.

Преносом права јавне својине на 

грађевинском земљишту из јавне 

својине Републике Србије у својину 

Града Прокупља, односно, простора 

поред Гимназије, биће обезбеђена 

локација за изградњу објекта Наро-

дне библиотеке „Раде Драинац“ која 

сада ради у неадекватним условима.

Једна од најважнијих одлука које 

су одборници подржали односи се и 

на покретање поступка утврђивања 

јавног интереса за експропријацију 

и административни пренос непокре-

тности за проширење Привредне 

зоне у Прокупљу. Како је потенција-

лним инвеститорима неопходна 

већа површина, усвајање ове одлуке 

је од великог значаја како би се 

наставило за комплетним уређењем 

овог простора и изградње трафо 

станице.

У наставку седнице усвојена је 

Одлука о образовању Локалног са-

вета за здравље, као и Кадровски пл-

анови појединих установа културе. 

Одборници су подржали Предлог 

решења о усвајању Годишњег изве-

штаја буџетске инспекције Града 

Прокупља, а усвојен је и Извештај о 

степену утврђености планираних и 

реализованих активности ЈП за 

урбанизам и уређење града.  Разма-

тран је и усвојен Предлог Операти-

вног плана одбране од поплава на 

територији града Прокупља, који је 

усаглашен са Општим планом 

одбране од поплава за период 2019-

2024. године, Уредбом Владе Репу-

блике Србије. Љ.М.

Предстоје нам велика улагања у развој града
04. марта 2022.

На 22. седници Скупштине 
Града Прокупља разматране су и 
усвојене одлуке којима ће бити 
омогућена реализација започетих 
пројеката. Изабран је нови члан 
Градског већа, а донета су и нова 
решења о именовању директора, као 
и чланова управних, надзорних и 
школских одбора.

На предлог градоначелника Про-
купља, Милана Аранђеловића, који 
је подржало 43 одборника, тајним 
гласањем је за новог члана Градског 
већа изабран Данило Миленковић, 
дипломирани економиста, који је до 
сада обављао функцију директора 
ПИО Фонда у Прокупљу. Миленко-
вић се захвалио на указаном повере-
њу и изјавио да ће се трудити да га 
својим радом и залагањем оправда.

У наставку седнице Скупштина 
је донела Одлуку о прибављању 

грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Прокупља путем 
размене, што је у складу са законом и 
Статутом Града Прокупља.

Градоначелник Прокупља је 
овом приликом изјавио да су пред 
локалном самоуправом у првом 
плану велики инфраструктурни 
радови и нагласио да су многа села 
сада по први пут добила асфалт, а да 
ће се асфалтирање и уређење гра-
дских и сеоских улица наставити 
истим темпом као до сада.

– Циљ нам је да сви наши 
становници имају квалитетне услове 
за живот, зато ћемо у наредном 
периоду изградити путеве у још 10 
села, каже Аранђеловић и истиче да 
ће у овој години бити реализован и 
велики пројекат реконструкције 
канализационе мреже и изградње 
постројења за прераду отпадних 
вода. Како истиче, већ наредне 

недеље предстоји састанак са инве-
ститорима овог великог пројекта, 
вредног око 20 милиона динара.

Аранђеловић је такође додао да 
стабилност буџета неће никако бити 
угрожена и да ће знатна средства 
бити усмерена на развој града. У 
наредним месецима планираће се 
средства за реконструкцију и обнову 
колективних зграда, где ће већи део, 
око 60 одсто средстава издвојити 
Град Прокупље, док ће остатак бити 
обавеза станара.

Оно што је такође лепа вест за 
грађане Прокупља, то је чињеница 
да је у току јавна расправа за План 
развоја Града Прокупља за период до 
2028. године Председник Скупшти-
не, Дејан Лазић је позвао грађане да 
се укључе у јавну расправу и својим 
предлозима и сугестијама допри-
несу изради што квалитетнијег 
плана који ће умногоме изменити 

изглед нашег града и учинити га још 
лепшим местом за живот свих 
грађана.

У циљу усклађивања са законом, 
донето је Решења о измени Кадро-
вског плана Историјског архива 
„Топлица“, а из сличних разлога, 
односно, због усклађивања са 
законом измењена су и решења о 
именовању чланова Управног и 
Надзорног одбора Дома Културе, 
Народне библиотеке и Народног 
музеја у Прокупљу. Такође су име-
новани и нови чланови Школског 
одбора Медицинске школе и ОШ 
„Никодије Стојановић Татко“.

Због престанка мандата дире-
ктора Дома културе, Скупштина је 
донела решење о именовању дире-
ктора ове установе. Та функција 
поверена је Тијани Петровић, која је 
и до сада била на челу прокупачког 
Дома културе. Љ.М.
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Завршена једна од капиталних инвестиција Владе Србије

Свечано отворена реконструисана Гимназија
28. јануара 2022.

Реконструисана зграда Гимназије 

у Прокупљу свечано је отворена 

након завршетка радова које је фина-

нсирала Влада Републике Србије, а 

чија вредност је износила око 320 

милиона динара.

Званичном отварању школе у 

новом, реконструисаном издању, 

присуствовао је народни посланик др 

Дарко Лакетић, градоначелник Про-

купља Милан Аранђеловић, начелник 

Топличког управног округа Златан 

Миљковић, председници локалне 

самоуправе, представници Школске 

управе Ниш, професори, ученици.

-Данас је велики дан за наш град, 

јер је завршен један велики пројекат. 

У реконструкцију Гимназије смо сви 

уложили велики напор да добије 

изглед какав и заслужује. Посебно се 

овом приликом захваљујем нашем 

народном посланику др Дарку Лаке-

тићу који је помогао реализацију овог 

великог и значајног пројекта за наш 

град. Улажући у прокупачке школе, 

почели смо од реконструкције тоалета 

у свим школама. Када се вратимо у 

време пре 6-7 година, нико од нас није 

могао ни да замисли како ће школа 

изгледати данас, али смо сви веровали 

у наш труд и подршку Владе Србије, 

председника Александра Вучића и 

Канцеларије за управљање јавним 

улагањима која је овакав пројекат 

препознала као значајну потребу 

града Прокупља и развоја образовња 

у нашем граду. Уложена средства од 

320 милиона ће се дупло вратити и то 

је оно што је држава препознала као 

примарни циљ, рекао је градоначе-

лник Прокупља Милан Аранђеловић 

и овом приликом се свима захвалио на 

несебичном ангажовању да школа 

добије нови изглед и савремене 

услове за учење. Он је изразио задово-

љство што је школа добила и модерне 

спортске терене, савремено опре-

мљене кабинете за наставу стручних 

предмета и комплетно нову столарију.

Присутне је поздравила и в.д. 

директорка Гимназије, Драгана Ко-

цић, која је казала да је прокупачка 

Гимназија увек била најеминентнија 

образовна установа у Топличком 

округу.

-У новим, савременим условима и 

пријатном окружењу за рад, наши 

ученици, који иначе постижу изванре-

дне резултате и учествују на разним 

такмичењима, имаће још већи по-

дстицај за рад и још боље успехе. У 

име свих ученика Гимназије и Меди-

цинске школе, као и запослених, 

захваљујем се свима који су допри-

нели да Гимназија има леп и модеран 

изглед какав и доликује школи у 21. 

веку, казала је Коцић.                      

У својој дугогодишњој историји 

Гимназија је изнедрила многе успе-

шне људе који данас прослављају 

школу у Србији и у свету, као што су 

академик Војин Шуловић, др Брати-

слав Велимировић, др Радивоје 

Илић, глумац Драгутин Добрича-

нин, кларинетиста Божидар Боки 

Милошевић и многи други.

– Сматрам да је наш задатак да 

очувамо традицују културног и про-

светног седишта у Топлици и да 

вођени визијом наше школе унапре-

димо квалитет образовно васпитног 

процеса, посвећени нашим учени-

цима и нашој будућности, додала је 

Коцић. Љ.М.

Савремени услови за обуку елитних јединица
02. марта 2022.

Министар унутрашњих послова 
Александар Вулин и градоначелник 
Прокупља Милан Аранђеловић 
потписали су Меморандум о сара-
дњи на основу кога ће Прокупље 
уступити на коришћење Жандарме-
рији комплекс бивше базе Војске 
Србије од око пет хектара у коме ће 
бити изграђен центар за специја-
листичке обуке ове елитне јединице 
полиције.

Након потписивања Мемора-
ндума, министар Вулин је нагласио 
да је безбедност грађана примарни 
задатак Министарства унутрашњих 
послова, али да је то питање које 
захтева и посвећену сарадњу свих 
локалних самоуправа, наше целоку-
пне заједнице и друштва у целини.

–Наша Србија је сигурна и ста-
билна земља и иза сигурности и 
безбедности сваког места, града, 
општине, улице, сваког нашег су-
грађанина стоји конкретан и по-
жртвован рад полицијских службе-
ника, рекао је министар Вулин  и 
нагласио да је у интересу свих 

грађана Србије да се ради на јачању 
капацитета снага безбедности које 
су гарант сигурне и безбрижне 

будућности наше деце.

–Захваљујући доброј еконо-
мској политици, пуном разумевању 
и инсистирању нашег председника 
Александра Вучића, који је лично 
покренуо масовну изградњу стано-
ва за све припаднике служби бе-
збедности, настављамо велика 
улагања у инфраструктуру, обуке и 
опрему наших припадника, нагла-
сио је министар Александар Вулин 
и подвукао да су приоритети пре-
дседника Србије Александра Вучи-
ћа заштита грађана и исто тако и 
добробит припадника снага бе-
збедности, да они имају адекватне 
услове за рад и развој и да њихове 
породице буду збринуте.

Министар Вулин је истакао да 
ће нови центар за специјалистичке 
обуке поред припадника Жандарме-
рије користити и друге елитне је-
динице МУП-а Србије.

Он је захвалио Граду Прокупљу 
који је препознао значај заједничког 
рада и деловања на пољу безбедно-

сти и истакао да је добра сарадња 
између локалне самоуправе и поли-
ције кључ већег степена безбедно-
сти и осећаја сигурности код гра-
ђана.

Градоначелник Прокупља Ми-
лан Аранђеловић истакао је да ће 
нови центар за специјалистичке 
обуке Жандармерије несумњиво 
допринети већој безбедности Про-
купља, али и читаве Србије, те да је 
уверен да ће из овог центра излази-

ти храбри, обучени припадници 
српске Жандармерије, спремни да у 
сваком тренутку заштите свој народ 
и земљу.

Градоначелник Аранђеловић је 
подвукао да је топлички крај 
изнедрио бројне врсне војнике и 
полицајце, те да је посебно поносан 
на то што је баш Прокупље изабра-
но за изградњу центра за специја-
листичке обуке Жандармерије.

Потписан Меморандум о изградњи Центра за специјалистичку обуку елитних јединица полиције

М.М.



Министар Бранко Ружић и градоначелник Милан Аранђеловић поставили камен темељац новог вртића у Прокупљу

25. фебруара 2022.

Први потпредседник Владе и 

министар просвете, науке и техноло-

шког развоја, Бранко Ружић, заједно са 

градоначелником Прокупља Миланом 

Аранђеловићем поставио је камен 

темељац за изградњу новог вртића у 

Прокупљу, у који ће Влада Србије 

уложити близу 90 милиона динара.

Обраћајући се присутнима мини-

стар Ружић је изјавио да Министа-

рство просвете, науке и технолошког 

развоја градећи сличне објекте, инте-

нзивно ради на повећању капацитета у 

предшколским установама широм 

Србије.

Он је истакао да је стратешки циљ 

Министарства да се повећа обухват 

деце предшколским васпитањем.

Министар Ружић је рекао да су у 

Прокупљу почели радови на новом 

објекту вртића који ће задовољити 

потребе Града Прокупља јер ће 

коначно сва деца наћи своје место у 

вртићу и неће више бити листе чекања.

-Наш план је да бришемо листе 

чекања за вртиће тако што ћемо 

обезбедити добре услове за боравак 

деце, уз стручан педагошки назор 

васпитача, док се родитељи посвећују 

својим пословним обавезама а њихова 

деца добију окружење повољно за 

физички, емоционални и социјални 

развој, рекао је министар Ружић.

Градоначелник Прокупља Милан 

Аранђеловић захвалио се министру 

Ружићу и Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја на великој 

подршци кад је предшколско образова-

ње у питању и проширење капацитета 

Предшколске установе „Невен“.

Он је нагласио да се овом инвести-

цијом помаже умногоме родитељима 

који су имали проблема да своје дете 

сместе у вртић због недостатака 

простора и нагласио да ће се када 

објекат буде завршен тај проблем у 

потпуности решити и сви малишани 

наћи своје место у прокупачким 

вртићима.

-Поносан сам што смо се данас 

окупили овде, поводом полагања 

камена темељца за нови вртић у оквиру 

Пројекта Инклузивног васпитања и 

образовања Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја јер нам је 

приоритет да обезбедимо свој деци 

добре услове за боравак у вртићима и 

утичемо на смањење листа чекања за 

упис у предшколску установу, рекао је 

градоначелник Милан Аранђеловић.

Он је истако да ће се изградњом 

новог објекта смањити листа чекања за 

уписа деце у вртић за 160 места и казао 

да је предвиђени рок за завршетак 

радова на том објекту до краја 2022. 

године.

Изградња нових и реконструкција 

постојећих објеката спроводи се у 

оквиру Пројекта инклузивног пре-

дшколског васпитања и образовања, 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја који се реализује 

уз подршку Светске банке и унапре-

ђује доступност, квалитет и услове 

предшколског васпитања и образовања 

за сву децу

М.М.

За лепше и функционалније окружење
12. фебруара 2022.

Завршни радови прве фазе, на 
изградњи парка код Дома за смештај 
и негу старих лица и цркве „Светог 
Ђорђа“, су у току. Вредност ове фазе 
радова износи 18.000.000 динара.

Пројекат изградње парка, фина-
нсира Министарство животне сре-
дине са 8.000.000 динара, а Град 
Прокупље са 10.000.000 динара. 
Радове изводи Јавно комунално 
предузеће „Хамеум“.

У локалној самоуправи истичу 
да је ово још један од веома важних 
пројеката за наш град.

–Поред комплетно реновиране 
зграде Дома за старе и цркве „Светог 
Ђорђа“, чији се завршетак ускоро 
очекује, наш град ће добити још 
један врло леп простор, у коме ће 
Прокупчани моћи да проводе слобо-
дно време. Овај парк ће оплеменити 
овај део града, а нашим суграђанима 
ће омогућити да у њему уживају, 
нагласили су у локалној самоуправи.

Завршни радови прве фазе на изградњи парка код Дома за старе
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За замену комплетне столарије 
на згради Управе Града у Прокупљу, 
Министарство државне управе и 
локалне самоуправе oдобрило је 26 
милона динара, док ће Град Проку-
пље из својих средстава издвојити 
око 31 милион динара.

Ова зграда је стара преко 100 
година, а 1979. године је ушла у 
Регистар непокретних културних 
добара и налази се под заштитом 
Завода за заштиту споменика. Уз 
зграду Музеја, једна је од најста-
ријих објеката у Прокупљу.

–Замена столарије на згради 

Градске куће је дотрајала и њена 

замена је приоритетна. Пошто се 

ради о згради, која се налази под 

заштитим споменика културе, сама 

замена столарије је доста скупља. 

По пројекту којим смо аплицирали, 

не сме се нарушити спољни изглед 

зграде, што значи да столарија како 

сада изгледа мора да изгледа и 

после замене, истиче градоначе-

лник Прокупља Милан Аранђе-

ловић.

Додаје да је уговор са надле-

жним Министарством већ потпи-

сан, да ће новац из градске касе 

обезбедити ребалансом буџета, те 

да ће тендер за извођење радова 

бити расписан у наредних месец 

дана.

Према његовим речима, и фаса-

да, ове веома важне зграде за све 

Прокупчане, је дотрајала, а почетак 

радова на њеној реконструкцији 

реално је очекивати у току следеће 

године.

Сто година од изградње зграде 

Окружног начелства, у којој је и 

данас седиште Топличког округа и 

Града Прокупља, обележено је 

2011. године.

Ускоро нова фасада и столарија
За радове на згради Градске куће новац и од надлежног министaрства

11. марта 2022.

Довољно места за нове предшколце

Л.С.

Л.С.



це које се надовезују на главни пут 
кроз центар села Горња Трнава.

Укупна дужина асфалтираних 
улица је око 450 метара, а проце-
њена вредност радова је око три 
милиона динара.

На овај начин сада су сви жи-
тељи Горње Трнаве, који до сада  
нису имали асфалт, добили асфа-
лтирану улицу до испред својих 
кућа.

Како наглашавају мештани 
срећни су да су коначно решили 
велики проблем који је нарочито био 
изражен у кишним периодима.
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Град Прокупље издваја велика средства за реконструкцију и асфалтирање прокупачких  улица

Асфалт добијају становници Дринске, Зорана Радмиловића и Јована Дучића

Одлуком Скупштине, средствима 

из буџета Града Прокупља ове године 

биће асфалтиран велики број улица у 

граду, међу којима ће већина њих по 

први пут добити асфалт.

Како је наглашено у тој акцији 

међу првима асфалт је  добила 

„Дринска улица“ која се налази у 

прокупачком насељу „Царина“. 

Процењена вредност  радова је 

1.830.000 динара.

У склопу програма асфалтирања 

градских улица у овој години асфалт 

ће добити и улица Зорана Радмило-

вића, за чије радове из градског буџета 

издвојено 7.145.000 динара.

У програму асфалтирања гра-

дских улица је и улица Јована Дучића 

до „Стражавачког потока“ која се 

налази у „Сокићевом булевару“, за 

чије радове је издвојено 9.776.000 

динара из градског буџета.

Одлука локалне самоуправе да се 

асфалтира улица „Јована Дучића“ 

обрадовала је житеље тог дела нашег 

града, поред чијих кућа ће по први пут 

од када су се ту настанили, проћи 

асфалтирана саобраћајница.

Захваљујући Граду Прокупљу и 

становници многих улица у Ђурева-

чком насељу, имају разлога за радост и 

задовољство. Реч је о томе да ће многе 

од њих по први пут добити асфалт. 

Тако ће и улица Стојана Новаковића у 

дужини од 146 метара бити асфалти-

рана.

И ове радове финансира Град 

Прокупље, а њихова вредност износи 

2.129.426 динара.

Први пут ће и улица Краља Ми-

лана у овом насељу добити асфалт у 

дужини од 260 метара. У Граду 

23 и 26. фебруара 2022.

У склопу интензивних инфра-
структурних радова на асфалти-
рању градских улица и сеоских 
путева, који се од почетка ове године 
спроводе на подручју Прокупља, а у 
складу са одлуком Скупштине 
Града, асфалтирана је и деоница 
пута кроз село Булатовац у дужини 
од 600 метара.

Ради се о саобраћајници од 
главног пута Доња Трнава – Доња 
Речица до моста у центру села.

Лепо време без падавина омогу-
ћило је градитељима да у рекордном 
року заврше и још три саобраћајни-

фебруар 2022.

Л.С.

Асфалтирање улица на сеоском подручју 

М.М.

Прокупљу кажу да су припремни 

радови обављени на време.

-Важно је искоритити повољне 

временске прилике и према постоје-

ћем плану припремити све што је 

потребно за само асфалтирање, 

истакли су у локалној самоуправи и 

навели да осећају задовољство због 

тога што могу да омогуће станарима 

ове улице боље услове за живот, а 

сређивање путне инфраструктуре 

свакако је један од услова за то.

Радове асфалтирања улице Краља 

Милана финансира Град Прокупље, а 

њихова укупна вредност је 6.132.394 

динара.

У делу Вишњичке улице, у Ђу-

ревачком насељу, завршени су радови 

на реконструкцији водоводне мреже, у 

дужини од око 200 метара. Вредност 

ових радова, које финансира Град 

Прокупље износи 3.000.000 динара, а 

изводи их Јавно комунално предузеће 

„Хамеум“.

У локалној самоуправи истичу да 

ће по завршетку ових радова, овај део 

Вишњичке улице бити асфалтиран.

-Радујемо се да ће нам улица бити 

асфалтирана. Знамо да се реконстру-

кција водоводне мреже изводи из 

превентивних разлога, јер се раније 

дешавало да цеви пуцају. Морамо још 

мало да сачекамо,  али бићемо 

стрпљиви, јер ће нам онда све бити и 

лакше и лепше, истакли су стано-

вници Вишњичке улице.

Како наводе у локалној самоу-

прави, један од приоритета у њиховом 

раду јесте свакако путна инфрастру-

ктура, на којој ће се радити и у овој 

години, како би становници многих 

градских и сеоских улица добили 

асфалт. 

набавка још једне цистерне за пијаћу 

воду. Након тога, наш возни парк 

биће комплетиран, каже Саша Сто-

шић, в. д. директора ЈКП „Хамеум“ 

Прокупље.

Како додаје, са овим машинама, 

умногоме је олакшан посао радника 

овог предузећа, који су свакодневно 

на терену, и реализују крупније 

пројекте као и текуће дневне акти-

вности.

- Све што радимо, радимо у 

корист града и грађана. Сада нам је 

посао много олакшан, нагласио је 

Стошић, који се захвалио Граду 

Прокупљу на помоћи коју пружа 

Возни парк Хамеума богатији за две машине
15. марта 2022.

Возни парк Јавно - комуналног 

предузећа „Хамеум“ богатији је од 

прошле недеље за још две машине, 

комбиновану машину и ваљак, а пре 

десетак дана ово предузеће добило 

је прву цистерну за пијаћу воду. 

Набавку ових машина, финансирала 

је локална самоуправа, која је само у 

последње три године за возни парк 

Хамеума издвојила преко 100 мили-

она динара.

- Наше предузеће данас поседује 

три нова камиона кипера, две нове 

комбиноване машине,  ваљак, 

нископодну приколицу, а у току је 

Град Прокупље у последње три године издвојио преко 100 милиона динара

овом предузећу.

- Град купује нове грађевинске 

машине, али и финансира многе 

друге послове које обављамо. Захва-

љујући тој помоћи, предузеће но-

рмално функционише и свакодневно 

се трудимо да побољшамо и олакша-

мо живот наших суграђана, закљу-

чио је в. д. директора ЈКП „Хамеум“ 

Саша Стошић.

Житељи Булатовца и Горње Трнаве по први пут добили асфалт
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Почели радови на изградњи новог трговинског центра

13. фебруара 2022.

Попут многих градова у Србији 

и Прокупчани ће ускоро у свом граду 

моћи да пазаре у Лидлу. У локалној 

самоуправи кажу да су већ започели 

радови на уређењу земљишта, како 

би се у планираном року реализовао 

овај пројекат.

Градоначелник Прокупља Ми-

лан Аранђеловић истиче, да су из 

буџета града, издвојена средства 

искључиво за изградњу недостајаће 

инфраструктуре.

Према речима градоначелника за 

водоводну и канализациону мрежу 

издвојено је два милиона динара, као 

и за изградњу трафо станице за Ли-

дл, а за пијацу 6,8 милиона динара. 

-Радови који се тренутно изводе 

су у режији компаније Лидл. 

Изградња објекта би требало да буде 

завршена најкасније до лета, истакао 

је Аранђеловић.

У локалној самоуправи нагла-

шавају да се након продаје 1,39 

хектара земљишта за 87.481.000 

динара, Град Прокупље обавезао, да 

земљиште приведе намени за 

потребе купца, то јест да сноси 

трошкове комуналног и инфрастру-

ктурног уређења.

Ова локација се налази на улазу у 

Прокупље из правца Ниша код Л.С.

9. марта 2022.

У Прокупљу је данас одржан други 

консултативни Партнерски форум у 

оквиру израде Плана развоја Града 

Прокупља од 2022-2028 године. Тема 

овог састанка била је представљање 

Нацрта плана развоја Града Прокупља 

2022-2028 године, који је припремљен 

у оквиру пројекта финансираног из 

бесповратних средстава словачке 

развојне помоћи (СловакАид), а који се 

спроводи посредством Програма 

Уједињених нација за развој у Србији 

(УНДП) и уз стручну подршку Сталне 

конференције градова и општина 

(СКГО).

Отварајући овај састанак градо-

начелник Прокупља Милан Аранђе-

ловић је истакао да претходне три 

године у нашем граду, али и сеоским 

срединама, предствљају период 

свеобухватног развоја, почев од 

инфраструктуре, комуналних дела-

тности, животне средине, па све до 

образовања.

–Путем јавне расправе грађани 

могу да гласају,  дају предлоге, 

сугестије и идеје у циљу израде што 

квалитетнијег Плана развоја Града 

Прокупља за поменути период. Јавна 

расправа се завршава 20. марта, а сви 

предлози биће размотрени и уз 

образложење увршћени у План развоја 

Града Прокупља од 2022-2028 године, 

истакао је градоначелник Аранђе-

ловић.

Јавни конкурси за финансирање пројеката средствима из буџета
21. јануара 2022.

Градско веће Града Прокупља 
разматрало је и усвојило предлог 
Јавног конкурса за финансирање и 
суфинансирање програма или про-
јеката који су од јавног интереса у 
области социјалне заштите у Про-
купљу.

За ту намену из градског буџета 
обезбеђено је укупно 11.500.000 
динара, од којих ће се издвајати 
средства за рад Народне кухиње која 
обезбеђује бесплатне оброке за 
најсиромашније  грађане.  Део 
средстава биће употребљен и за 
друге врсте помоћи најугроженијим 
категоријама становништва, у виду 
набавке пакета хране и огревног 
дрвета.

На седници је усвојен и предлог 
Јавног конкурса за финансирање 
пројеката невладиних организација и 

удружења грађана из буџета Града 
Прокупља за 2022. годину.

За реализацију пројеката наведе-
них организација опредељено је 
укупно 7.972.000 динара и то за 
активности на јачању сарадње између 
владиног и невладиног сектора, 
социјално хуманитарне активности, за 
пројекте који подстичу бригу о деци, 
наталитет, развој привреде, екологије, 
као и друге области од јавног инте-
реса.

Градско веће разматрало је и 
усвојило предлог Јавног конкурса за 
финансирање/суфинансирање проје-
ката цркава и верских заједница, из 
буџета Града Прокупља. За ту намену 
издвојено је  5.000.000 динара. 
Средства су предвиђена за текуће 
поправке и одржавање, пројекте 
адаптације, пројекте изградње и 
реконструкције и организовање 
црквених манифестација. 

милиона евра, реализује се уз 

финансијску помоћ Министарства 

државне управе и локалне само-

управе.

Отварање Лидла овог лета у Прокупљу

Средње пољопривредне школе, где 

се реализује и пројекат изградње 

нове Зелене пијаце. Радови на њеној 

изградњи почели су прошле године, 

а пројекат вредан нешто више од 330 

Поред представника локалне 

самоуправе, школа и установа културе, 

састанку је присуствовала и Милена 

Радомировић из Сталне конференције 

градова и општина.

Радомировић је похвалила пре-

зентацију која је објављена на сајту 

Града Прокупља.

Нацрт плана развоја града Про-

купља, овом приликом је представио 

кординатор израде Плана развоја 

Града Прокупља од 2022-2028 године 

Милош Костић. Он је навео да 

стратегија садржи четири развојна 

правца и да су на њој радиле радне 

групе и то за инфраструктуру, дру-

штвене делатности, привреду и 

пољопривреду, буџет, добру управу, 

комуналне делатности и заштиту 

животне средине.

У оквиру израде Плана развоја Града Прокупља 2022-2028 године

Град Прокупље унапређује социјалну заштиту

Љ.М.

Л.С.

Одржан Партнерски форум
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У част Светога Саве 

26. јануара 2022.

Светосавска повеља и захвални-

це, највећа признања које традицио-

нално додељује Топлички управни 

округ, уручена су добитницима у 

Свечаној сали Града Прокупља, у 

присуству представника Цркве, 

Војске и локалних самоуправа.

Светосавска признања уручио је 

начелник Топличког управног округа, 

Златан Миљковић, а прва Повеља 

отишла је у руке Топличанину, доц. др 

Томиславу Костићу, директору Кли-

нике за кардиологију Клиничког 

центра у Нишу. Ово престижно 

признање добило је  и  Српско 

лекарско друштво подружница у 

Прокупљу, трећа Повеља додељена је 

доктору медицине, Светлани Мила-

диновић Пешаковић, шефу Службе за 

здравствену заштиту одраслог ста-

новништва Дома здравља у Куршу-

млији  и Историјском архиву Топлице 

у Прокупљу.                                 

Светосавске захвалнице добили 

су Сибин Шовић, професор у пензији 

и књижевник из Прокупља, Ана 

Радојевић, директорка Дома за 

смештај и негу старих лица у Про-

купљу и учитељица, Љиљана Соко-

ловић из Прокупља.

-Данас када славимо Светога 

Саву,  ми  као  народ  стремимо 

највишим људским и цивилиза-

цијским вредностима које једно 

друштво пред себе може да постави. 

Данашњи дан српски народ сећа на 

непролазна дела великог српског 

просветитеља, оца српске државно-

сти и првог српског архиепископа 

С а в е .  С е ћ а ј у ћ и  с е  њ е г о в е 

величанствене мисли, мисли човека 

који је помогао у државним и 

дипломатским пословима, градио 

цркве, а својом искреном побожно-

шћу давао пример свуда и свакоме, ми 

мислимо на будућност нашег народа и 

поколења. Суштински значај за 

опстанак нашег народа је што до дана 

данашњег нико није успео да нас 

отргне од Светосавља, рекао је 

начелник Топличког управног округа, 

Златан Миљковић.                                            

Овогодишњи лауреат доц. др 

Томислав Костић, добитник много-

бројних признања и награда, како у 

земљи тако и у свету, заслужан је за 

спашавање живота на стотине 

пацијената из Топличког округа. 

Доктор Костић је примајући Светоса-

вску повељу рекао да му је велика част 

што је добио ово признање.

-Када добијете признање из краја 

из којег потичу ваши корени, онда је 

оно још веће и значајније. Такође 

желим да истакнем да су све моје 

колеге заслужне за овај успех, сви 

лекари и запослени на Клиници за 

кардиологију у Нишу која броји преко 

150 запослених. Сви они су за време 

Ковида показали огроман професи-

онализам и у тешким временима, као 

и увек збрињавали кардиолошке 

болеснике, казао је др Костић и 

истакао да је ове године збринуто и 

лечено преко 33.000 пацијената, 

обављено преко 14.000 пријема, преко 

650 уграђених пејсмејкера и преко 600 

интервенција уградње стентова који 

су спасили животе великог броја људи 

из топличког краја. 

Испред Српског лекарског дру-

штва подружнице у Прокупљу, 

Светосавску повељу је примио 

председник овог удружења др Срђан 

Мијатовић. Захваливши се на овом 

престижном признању, др Мијатовић 

је истакао велики труд, рад и енергију 

чланова Српског лекарског друштва у 

Прокупљу, које постоји 75 година и 

улаже напор да се осавремени и 

модернизују здравство у Топличком 

округу.                                   

Светосавска повеља додељена је 

и др Светлани Миладиновић Пе-

шаковић, шефу Службе за здра-

вствену заштиту одраслог стано-

вништва Дома здравља у Куршу-

млији.

Историјски архив Топлице је 

установа културе у Прокупљу које је 

такође добила Светосавску повељу. 

Директор Милан Стојановић се 

захвалио и рекао да је признање 

велика сатисфакција за све запосле-

не у Архиву и истакао да је уз велику 

помоћ Министарства културе, Града 

Прокупља и локалних самоуправа 

Топличког округа и остварен велики 

напредак у раду ове установе, због 

којег је и добила ово признање.

Љ.М.

Павле Милановић први допливао до Часног крста
19. јануара 2022.

Павле Милановић, осамнаесто-
годишњи ученик Гимназије у 
Прокупљу, победник је овогод-
ишњег Богојављенског пливања за 
Часни крст, које је одржано на реци 
Топлици.

Традиционална манифестација 
по осми пут је одржана у Прокупљу, 
у  организацији Цркве Свети 
Прокопије, Удружења „Бог се јави“ 
и Града Прокупља, а на пливачкој 
стази  нашло се 24 најхрабрија 
момка, међу којима су и два шесна-
естогодишњака.

Пливање је започело уз благо-
слов свештеника цркве Свети 
Прокопије, а на обалама Топлице 
окупио се велики број грађана да 
подржи храбре пливаче, вернике, 
који су на овај начин показали 
човекољубље и веру у Бога.

–Велика је част пливати за 

Часни крст, заједно са свим овим 

момцима који су дошли на реку 

Топлицу, са истом жељом као и ја. 

Сви смо ми победници овог 

такмичења, и надам се да ћу сваке 

године учествовати у Богојавље-

нском пливању, јер сам одувек то 

желео. Ове године та жеља ми се 

остварила, а посебно сам срећан 

што сам освојио Часни крст, казао је 

Милановић.

Град Прокупље традиционално 

награђује доносиоца Часног крста 

ручним сатом, који је победнику 

уручио председник Скупштине 

Града, Дејан Лазић.

Удружење „Бог се јави“, дари-

вало му је златни крст, док је сваки 

пливач од ове организације добио 

медаљу и мајицу.

Одржана традиционална манифестација на реци Топлици

Ова манифестација одржана је у 

складу са свим прописаним мерама, 

а за безбедност пливача и свих који 

су данас дошли да их охрабре, 

побринули су се припадници 

Војске, Полиције, Службе хитне 

помоћи Дома здравља и припадни-

ци Сектора за ванредне ситуације у 

Прокупљу.

Љ.М.

Уручена Светосавска повеља и захвалнице 



Уз највеће државне и војне почасти у Прокупљу обележана 105. годишњица Топличког устанка

26. фебруара 2022.

Уз највеће државне и војне 

почасти, уз парастос који је служило 

свештенство цркве Свети Прокопије, 

полагањем венаца на споменик 

Топличанима палим у Првом све-

тском рату у центру града у Прокупљу 

је  обележана 105.  годишњица 

Топличког устанка.

На споменик Топличким јунаци-

ма венце су положиле делегације 

Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања на челу са 

државним секретаром Миодрагом 

Капором, делегација Војске Србије 

коју је предводио командант Копнене 

војске Србије генерал потпуковник 

Милосав Симовић, представници 

Министарства одбране, Полиције, 

Топличког управног округа, пре-

дставници Града Прокупља, предста-

вници Савеза ратника од 1912 до 1918 

године, као и бројна борчака удруже-

ња и организације.

Обраћајући се присутнима Мио-

драг Капор је рекао да му је велика 

част да на овом месту са грађанима 

Прокупља присуствује обележавању 

тако великог и важниог датума за 

српску историју.

– Пре 105 година Европа и свет по 

први пут су сазнали да у Србији 

постоје области које се зову Топлица, 

Јабланица и Пуста река, области из 

којих се храбар и непоколобљив 

народ подигао на оружје јер неда своју 

земљу, свој језик и своје синове у 

бугарску војску, рекао је Капор.

Он је подсетио да је то уједно био 

и једини оружани отпор народа 

окупатору целој поробљеној Европи.

 -Српски устаници су пружили 
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пример војне тактике јунаштва и 

борбености , устанак је трајао мало 

више од месец дана али је жестоко 

уздрмао централне силе условља-

вајући их да повуку борбене снаге са 

других ратишта, што је помогло 

ослободиоцима да брже и лекше дођу 

до циља, до коначног ослобођења 

Србије од окупатора, нагласио је 

Капор.

Он је истакао да је тада преко 

30.000 војника повучено са Солу-

нског, Источног и других фронтова и 

да је управо то повлачење помогло да 

се убрза пораз окупатора.

Такође је додао да је одмазда над 

цивилима бугарских окупатора била 

застрашујућа, па је тако према аустро-

угарским изворима, у тој одмазди 

убијено око 20.000 људи.

-Због херојства наших предака 

дужни смо да их као њихови потомци 

славимо онако како славимо и Косо-

вске јунаке кнеза Лазара, Југовиће, 

Обилића, па војводу Мишића, Милу-

нку Савић, истакао је Капор и додао 

да је у свим историјским дешавањима 

и ратовима народ Топлице увек био 

први и због тога су и његове жртве 

биле највеће.

Заменик градоначелника Проку-

пља Мирослав Антовић је поздра-

вљајући уважене госте и многобројне 

грађане Прокупља подсетио да је 

присилна регрутација Топличана у 

бугарску војску изазвала подизање 

Топличког устанка који је био 

спонтани отпор окупаторском терору 

над народом.

-Храброст и одлучност устаника 

учинила је да Топлица постане славна 

широм поробљене Европе и целог 

света и да покаже свима да слобода 

нема цену, као и да се она плаћа 

сопственом  крвљу и животом, рекао 

је Антовић.

-Кад год је Србија звала, Топлича-

ни су се одазивали не питајући за цену 

и тако је било у свим ослободилачким 

ратовима. Зато су јунаци Топличког 

устанка, јунаци „Гвозденог пука” 

дали најбољи пример младим генера-

цијама и поколењима која долазе. 

Показали су нам како се жртвује за 

слободу и отаџбину и како се 

супроставља далеко моћнијем непри-

јатељу. Због свега тога ми имамо 

обавезу да никада не заборавимо 

колика је била висока цена наше 

данашње слободе.

Из ратова смо излазили као 

победници али нам се често дешавало 

да мирнодопске битке губимо, зато 

смо сада ми преузели велики задатак 

да успешно као и наше славне 

војсковође које су добијале битке, 

градимо бољу биудућност и идемо 

путем економског развоја. То смо 

показали у претходним годинама када 

смо отворили нова радна места 

уредили школе вртиће и болнице и 

обезбедили да нам се деца рађају, 

расту и школују се. Ми уређујемо 

путеве и градимо нове који нас спајају 

са светом и гарантују нам напредак 

Топлице, подвукао је Антовић.

Организатор церемоније је био 

Одбор Владе Републике Србије за 

неговање традиција ослободилачких 

ратова Србије у сарадњи са Градом 

Прокупљем.

У уметничком програму учество-

ваоо је хор цркве Свети Прокопије и 

глумац прокупачког позоришта 

„Хранислав Драгутиновић” Срђан 

Живковић са „Обраћањем комнданта 

Топличког устанка Косте Војиновића 

бугарском поручнику Генчеву“.

Државни секретар Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Миодраг Капор 

искористио је посету Прокупљу да 

већнику града Прокупља за културу 

Милици Ерић уручи признање Владе 

Републике Србије.

-Велика ми је част и задовољство 

што на данашњи дан, историјски 

значајан за мој град, држим у руци 

признање за изузетан допринос у 

припреми и реализацији државног 

програма обележавања годишњице 

историјских догађаја, ослободи-

лачких ратова, додељено од Одбора 

за неговање традиција ослободила-

чких ратова Владе Републике Србије. 

Драго ми је да су у мени препознали 

особу која је за очување традиције у 

области културно историјских дога-

ђаја и што сам једним делом допри-

нела томе,  истакла је том приликом 

Милица Ерић.
М.М.

у Топличком устанкуСлава устаницима и страдалима у Топличком устанку
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Министар спољних послова Никола Селаковић у Прокупљу

15. марта 2022.

Никола Селаковић министар 

спољних послова Владе Републике 

Србије и председник Комисије за 

трајну интеграцију избеглица је у 

Прокупљу свечано уручио кључеве од 

20 станова избегличким породицама 

из Хрватске и Босне и Херцеговине 

које су настањене у том граду.

Уручујући кључеве Селаковић је 

подсетио да је Република Србија у 

претходних неколико година уложила 

више новца у развој Прокупља ,,него 

што је икада уложено од далеке 1878. 

године када је Топлице ослобођена од 

Турака”.

М.М.

Уручени кључеви од 20 станова за избеглице
нђеловић који је поздравио и поже-

лео срећу породицама које су добиле 

кључеве нових станова, са надом да 

ће им се у њима дешавати само лепе 

и добре ствари.

Он се захвалио донаторима и 

свима који су уложили средства у 

изградњу ових станова.

–Регионални програм за збриња-

вање избеглица вишегодишњи је 

програм Репулике Србије и свих 

бивших југословенских република 

који има за циљ да обезбеди трајна 

стамбена решења за најугроженије 

избегличке породице. Спроводи се 

уз подршку УНХЦР и ОБС-а, 

финанасиран је средствима Евро-

–Много је тога што се данас гради 

у Прокупљу, попут аутопута који ће 

овај град учинити ближим и Нишу и 

нашој престоници Београду, рекао је 

Селаковић наглашавајући да је 

држава Србија само у прву фазу 

реконструкције медицинског центра 

у Прокупљу уложила милијарду и 

117 милиона динара, а да ће у у 

другој фази у тај објекат бити 

уложено пет милијарди 874 мили-

она.

–То је једна од највећих инве-

стиција у један здравствени објекат у 

Србији и то је показатељ колико нам 

је стало до Топлице и Прокупља, 

истакао је Селаковић.

Он је пренео поздраве од предсе-

дника Србије Александра Вучића и 

премијерке Ане Брнабић избегли-

чким породицама које су добиле 

кључеве од нових станова и рекао да 

је дивно што ће у тој згради свој нови 

дом наћи много деце будућих 

Прокупчана који ће ту остати да 

живе.

Селаковић се на крају осврнуо на 

„не срећна  времена  рата  ко ја 

потресају целу Европу и рекао да би 

био најсрећнији да нас овог пута 

заобиђу и да ми сачувамо животе 

који су највећа вредност.”

–Ако је ко искусио страхоте и 

патњу рата то сте ви, и нека ово буде 

тачка на вашу патњу и нови почетак 

за вас, рекао је Селаковић.

Присутнима се обратио и гра-

доначелник Прокупља Милан Ара-

пске уније која је и највећи донатор 

поред САД, рекао је градоначелник 

Аранђеловић.

 –Ратна разарања која су се 1992. 

године догодила у тадашњој СФРЈ 

имале су и ту трагичну последицу. 

Тада је у Србију пристигло више од 

600.000 лица и Србија је била земља 

са највећим бројем избеглица у 

Европи. У Прокупљу је те ратне 

године пристигло 1.358 избеглица, а 

Свечаности поред министра 

Селаковића присуствовали су и 

Владимир  Цуцић  коме с ар  за 

избеглице и миграције Републике 

Србије, представници делегације 

Европске уније у Србији, пре-

дставници УНХЦР и ОБС, Јован 

Лазаров шеф кабинета за управљање 

пројектима Републике Србије као и 

начелник Топличког округа Златан 

Миљковић и председник Скупштине 

Града Прокупља Дејан Лазић.

од њих је данас остало мање од 100. 

Највећи проблем је био проблем 

становања, који је сада коначно 

решен, јер смо стамбено збринули 80 

породица, нагласио је градоначе-

лник Прокупља.

Средства за изградњу станова у 

Прокупљу обезбеђена су из донато-

рског Фонда Регионалног стамбеног 

програма, чији је највећи донатор 

Европска унија док је земљиште и 

инфраструктуру обезбедио Град 

Прокупље. Укупна вредност радова 

је око пола милиона евра.

Ради се о двадесет једноипос-

обних станова и гарсоњера који 

поседују кухиње и грејна тела.



У организацији Националне службе за запошљавање и Града Прокупља

09. фебруара 2022.

У организацији Националне слу-

жбе за запошљавање, у Свечаној сали 

Града Прокупља одржана је презе-

нтација мера активне политике запо-

шљавања, за које је ове године из 

републичког буџета издвојено 

6.550.000.000,00 динара. Форум 

послодаваца организован је ради 

промовисања мера активне политике 

запошљавања са циљем да се кроз 

подстицај и подршку послодавцима 

запосли што већи број лица која се 

налазе на евиденцији незапослених.

Састанку је присуствовао дире-

ктор Националне службе за запошља-

вање, Зоран Мартиновић, градоначе-

лник Прокупља Милан Аранђеловић, 

представници Филијале НСЗ Прок-

упље, представници локалне самоу-

праве, послодавци, као и незапослена 

лица која желе да учествују у реализа-

цији  овог програма.

Поздрављајући присутне, градо-

начелник Прокупља Милан Аранђе-

ловић је рекао да је ове године из 

буџета града издвојено 15 милиона 

динара за  спровођење програма 

запошљавања, који је у складу са 

мерама које које је прописала Репу-

блика Србија са захтевима и потре-

бама, како привредника, тако и 

физичких лица која су на евиденцији 

НСЗ-а.

-Драго ми је што износим податак 

да ће на основу анализе прошлогоди-

шњих захтева, средства бити усме-

рена на програме који су се показали 

као најинтересантнији, а један од њих 

је програм самозапошљавања. То 

говори да су се људи осмелили да 

покрену сопствени бизнис и да је све 

више незапослених заинтересовано 

за запошљавање путем овог програ-

ма, уз подршку државе и локалне 

самоуправе, рекао је Аранђеловић.

Он је истакао да је Град Проку-

пље у складу са републичким планом 

запошљавања донео Локални акцио-

ни план запошљавања и да су 

средства у износу од 15 милиона 

динара намењена за реализацију 

предвиђених мера, а све у циљу 

смањења незaпослености на подру-

чју Прокупља.

Директор Националне службе за 

запошљавање Зоран Мартиновић је 

овом приликом истакао да привре-

дници и незапослена лица ове године 

могу да рачунају на више средстава и 

да је за ту намену Влада Србије 

издвојила 6.550.000.000,00 динара.

-Ово је значајан буџет и надам се 

да ће се послодавци и незапослени 

пронаћи у неком од наших програма. 

Расписано је 12 јавних позива, од 

којих је 10 намењено послодавцима и 

два лицима која желе да покрену 

сопствени посао. НСЗ и локална 

самоуправа ће им пружити значајну 

подршку, а једини услов је да су у 

директној вези са филијалом НСЗ, 

рекао је Мартиновић и додао да су ове 

године услови релаксирани и да се 

ради о бесповратном новцу који 

треба усмерити онима који ће га на 

одговоран и законски начин потро-

шити.

Јавне позиве које је расписала 

НСЗ присутнима је презентовао 

представник НСЗ Филијала Проку-

пље, Жарко Стојановић. Они се 

односе на програме стручне праксе, 

стицање практичних знања и вешти-

на кроз обављање конкретних посло-

ва, мере приправништва за младе са 

високим образовањем, за приправни-

ке са средњим образовањем, обука на 

захтев послодавца, јавни позив за 

особе са инвалидитетом, из категори-

је теже запосливих лица, као што су 

млади до 30 године, старији од 50 

године, социјално угрожени, особе са 

инвалидитетом, Роми и др. Ту су и 

јавни позив за самозапошљавање, као 

и конкурс за спровођење јавних 

радова.

На евиденцији је тренутно 10.069 

активних незапослених лица, а у 

самом Прокупљу 4.673. Један од 

разлога смањења броја незапослених 

јесу управо и финансијске мере 

активне политике запошљавања које 

користе наши послодавци, изјавила је 

в.д. директора филијале Ана Ђорђе-

вић.

Изабрано ново руководство организације
18. фебруар 2022.

На изборној Скупштини Гра-

дског одбора Савеза удружења 

бораца народноослободилачких 

ратова Србије (СУБНОР-а) Проку-

пља изабрано је ново руководство 

организације. Скупу су присуство-

вали представник СУБНОР-а Срби-

је Александар Ракић и члан предсе-

дништва СУБНОР-а Србије и 

координатор за југоисток Србије и 

расински округ Анђелко Милић.

Присутне на изборној Ску-

пштини поздравио је и пожелео 

успех у раду и начелник Топличког 

управног округа Златан Миљковић.

Он је нагласио да је наш задатак 

да чувамо сећање на све јунаке, који 

су дали животе за срећнији и бољи 

свет.

-Наш мали, истовремено на тако 

много начина велики народ одавно 

је преко целе наше земље, сваког 

њеног града, сваке улице, засеока и 

сваке куће исписао највреднију реч, 

слобода. И то је писао на једини 

могући начин који је могао да 

напише, сопственом крвљу, много-

бројним животима, сузама које су 

текле и које и данас теку. Некада је 

написано тако неразумљивом Ба-

лканском тврдоглавошћу, напи-

сано је у јуришу, али је написано 

великим словима тако да се може 

видети у сваком делу света, да 

заувек стоји као знак, као опомена, 

рекао је Миљковић.

За председника Скупштине Гра-

дског одбора СУБНОР-а Проку-

пља изабран је проф. српског језика 

и књижевности Драган Огњановић, 

а за председника виши кустос 

историчар Народног музеја Топли-

ца Дарко Жарић.

-И у наредном периоду настави-

ћемо да обележавамо значајне исто-

ријске датуме из народноосло-

бодилачких ратова Србије,  радити 

са сродним организацијама и мла-

дим нараштајима прености истину 

о ослободилачким ратовима, изја-

вио је новоизабрани председник 

Градског одбора СУБНОР-а Проку-

пља Дарко Жарић, који је изабран и 

за координатора ове организације за 

Топлички округ.

Осим делегата, на Скупштини је 

присуствовао члан Председништва 

СУБНОР-а Србије и председник 

ове организације за југоисточну 

Србију Анђелко Миличевић

Одржана Скупштина Градског одбора СУБНОР-а

10 ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНО ЈАНУАР 2022 - МАРТ 2022.

Љ.М.

Д.Б.

запошљавањеПредстављене активне мере за запошљавање



11ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕКУЛТУРАЈАНУАР 2022 - МАРТ 2022.

У издаваштву Историског архива Топлице и Народног музеја Топлице

Промоција шестог броја „Топличког зборника“
28. јануара 2022.

 У народном музеју Топлице у 

Прокупљу, одржана је промоција 

шестог броја часописа „Топлички 

зборник“, чији су издавачи Наро-

дни музеј Топлице и Историјски 

архив Топлице, под покровите-

љством Града Прокупља.

Промоција је одржана у складу 

са прописаним епидемиолошким 

мерама, уз присуство предста-

вника Града Прокупља, члана 

Градског већа за културу, Милице 

Ерић, представника установа 

културе, историчара.

Године заплета
Антологију српског афоризма 

„Године заплета“, коју је објавила 

Народна библиотека „Раде Драи-

нац“, Удружење књижевника Срби-

је, наградило је националном награ-

дом „Радоје Домановић“.

У одлуци жирија за доделу ове 

награде, између осталог стоји, да је 

антологија српског афоризма 

„Године заплета“ највреднија анто-

логија, која представља сатиричну 

књиже-вност, а коју је приредио 

књижевник Драган Огњановић из 

Прокупља.

У прокупачкој Библиотеци 

истичу да је издаваштво ове устано-

ве, у последњих пола деценије, 

постало једна од најзначајнијих 

области њеног културног деловања. 

-Поводом 110. година од осни-

вања ове установе културе објавље-

на је прва монографија Библиотеке, 

а у сарадњи са САНУ и Филозо-

фским факултетом из Ниша први 

Зборник о књижевном стварању 

Рада Драинца. Објављени су и први 

преводи Драинчевог дела на фра-

нцуски и енглески језик, прва моно-

графија о др Душану Милачићу и 

први зборник из области библио-

течко-информационе делатности 

„Књижевни легати у институцијама 

културе, сталне књижевно-мемори-

јалне поставке и задужбине у 

Србији: Садашњост и перспе-

ктива". Уз поменута издања обја-

вљен је и значајан број ауторских 

књига и репринт издања. Стигла је и 

прва награда за издаваштво библи-

отеке и то не било која, већ значајна 

национална награда „Радоје Дома-

новић" Удружења књижевника 

Србије, нагласио је директор На-

родне библиотеке „Раде Драинац“ 

Драган Огњановић.

Он је подвукао да награда 

„Радоје Домановић" представља 

још једну потврду тога да је 

Библиотека на правом путу, када је 

реч о издавачкој делатности, али 

уједно и обавезује да се настави још 

енергичније и професионалније.

Први зборник „Књижевни легати“
01. фебруара 2022.

Народна библиотека „Раде Драи-

нац“ је поводом великог јубилеја, 110 

година постојања и рада, издала 

зборник „Књижевни легати у инсти-

туцијама културе, сталне књижевно-

меморијалне поставке и задужбине у 

Србији; садашњост и перспективе“. 

Према речима директора ове установе 

Драгана Огњановића, ово је први 

зборник из стручне библиотечко 

информационе делатности, који је 

штампала прокупачка Библиотека.

– Рукопис овог зборника обухвата 

20 саопштења, која су била предвиђе-

на за излагање на научној конфере-

нцији под истоименим називом, која 

је требало да буде одржана у новембру 

2020. године у нашој библиотеци. 

Скуп није одржан у предвиђеном 

термину због посебних епидемо-

лошких околности, условљених 

вирусом Ковид 19, али су саопштења 

прикупљена у зборнику, рекао је 

директор Огњановић.

Према његовим речима, радови у 

зборнику, не само да указују на улогу 

и значај легата и сталних мемори-

јално-књижевних поставки у култу-

рном, образовном и научном животу 

нашег народа, већ нам откривају и 

нова сазнања о задужбинама и заве-

штањима рукописа.

Када је реч о Прокупљу, треба 

рећи да је у овом зборнику објављена, 

до сада непозната преписка, др 

Душана З. Милачића, Бранимира 

Ћосића и Радета Драинца, који су 

били генерацијски блиски и на тај 

начин су и сведоци једног времена. У 

њему је објављен и рад Драгана 

Огњановића под насловом „Књиже-

вно-меморијална поставка Раде 

Драинац у Прокупљу“. Оно што се 

још везује за Топлицу и Прокупље, 

јесу и текстови који се односе на 

легате академика Војина Шуловића, 

ученика прокупачке Гимназије и 

легат композитора, кантаутора и 

песника Радета Вучковића.

Зборник је приредио проф. др 

Горан Максимовић, а уређивачки 

одбор су чинили Драган Огњановић 

(Народна библиотека „Раде Драи-

нац“), Галина Васиљевна Алексејева 

(Универзитет у Канади), Гордана 

Ђилас (Библиотека Матице српске), 

др Дејан Вукићевић (Народна 

библиотека Србије) и доц. др Мирјана 

Бојановић Ћирковић (Универзитет у 

Нишу).

О новом издању „Топличког 

зборника“ говорио је историчар, 

професор Саша Станојевић, који је 

овом приликом истакао да се овај 

часопис од прошле године налази 

на листи часописа Министарства 

просвете, науке и технолошког 

развоја, што је од великог значаја 

за његов будући квалитет, али и 

обавеза за још садржајнији и 

квалитетнији рад на њему.

-Задовољство ми је што могу 

да упознам јавност да се Топлички 

зборник налази на престижној 

листи часописа која је утврђена строго нормираним актима, које 

смо ми од почетка испратили и 

трудили се да око његовог уређе-

ња, рекао је Станојевић и истакао 

да часопис има мултидисципли-

нарни карактер, иако у њему  

доминирају историо-графски 

радови. Осим радова из историје, 

присутни су и радови из лингви-

стике, историје уметности, социо-

логије, архитектуре и других 

сродних наука.

Како истиче, часопис је посве-

ћен топличком крају и садржи 

преко стотину радова, а међу 

темама су Топлички устанак, би-

тка на Плочнику, топонимија 

топличких села, Гвоздени пук и 

друге сродне теме о којима су 

поред историчара из Топличког 

краја говорили и историчари из 

разних крајева Србије.

08. марта 2022.

Национална награда „Радоје Домановић“ прокупачкој БиблиотециИз Народне библиотеке „Раде Драинац“

Љ.М.

Л.С. Л.С.



Хор цркве „Светог Прокопија“ обележио значајан јубилеј

Одликован орденом Светог Романа Ђунишког
17. фебруара 2022.

У прокупачком Дому културе 

одржана је свечана академија, којом је 

обележено 25 година постојања и 

успешног рада хора цркве „Светог 

Прокопија“. Тим поводом је епископ 

нишки господин Арсеније одликовао 

хор цркве Светог Прокопија орденом 

другог степена Светог Романа Ђуни-

шког. Орден је примила диригент хора 

Сања Стојковић Антовић, а на све-

чаности је приказан филм посвећен 

настајању и раду хора цркве „Светог 

Прокопија“, који је режирао Зоран 

Цветковић, а снимио Владимир Гаше-

вић. Овом приликом је представљена 

и брошура под називом „25 година 

хора цркве „Светог Прокопија“, чији 

је аутор Срђан Живковић.

Поред градоначелника Прокупља 

Милана Аранђеловића, председника 

Скупштине Дејана Лазића, предста-

вника Војске Србије и полицијске 

управе Прокупља, свечаној академији 

су присуствовали и представници 

пријатељске општине Богатић и 

представници црквене општине 

Бијељина. Свечаност је увеличао и 

хор „Свети краљ Владислав“ из 

Дворова код Бијељине из Републике 

Српске.

Поздрављајући присутне на 

свечаној академији, коју су поводом 

великог и значајног јубилеја прокупа-

чког црквеног хора организовали Град 

Прокупље и црква „Светог Прокопи-

ја“, епископ нишки Арсеније, је 

члановима хора пожелео да још много 

година долазе у храм и учествују у 

богослужењима, да буду још бољи 

него што јесу, али пре свега да 

проносе славу имена Божијег, имена 

Светог Прокопија и наше свете Цркве.

-Сабрали смо се вечерас, у 

навечерје празника Сретења Госпо-

дњег, који јесте празник сусрета Бога 

и човека, када нестају све сумње у оно 

што је свето и божанско. Свето 

богослужење је место нашег сусрета 

са Богом и не само сусрета, него 

нашег сједињења са Богом у светој 

тајни, у светој литургији. На тој светој 

литургији, сви ми учествујемо, као и 

хор својим појањем у тој светој, 

божанској, неизречивој тајни, нагл-

асио је епископ нишки Арсеније.

Градоначелник Прокупља Милан 

Аранђеловић је поздрављајући скуп 

рекао, да је свечаност прилика да сви 

заједно покажемо нашу оданост 

својој православној вери и цркви, али 

и нашој традицији. Он је изразио наду 

да ћемо се кроз веру, музику и културу 

још више приближити, сродити се и 

имати разумевање једни за друге.

Старешина храма „Светог Проко-

пија“, протојереј Никола Илић, 

поздравио је скуп и рекао да хор већ 25 

година краси богослужење наше 

цркве и на тај начин чини да се наш 

сусрет са живим Богом, претвори у 

право Сретење наше са Господом. Он 

се захвалио владики Арсенију, на 

великој љубави коју испољава према 

свима нама, а посебно према чланови-

ма хора цркве „Светог Прокопија“, 

али и свим присутнима, који су дошли 

да поделе радост постојања и трајања 

овог хора.

На овој свечаној академији пу-

блици се представио црквени хор 

„Светог Прокопија“, приказавши 

богат програм, који је садржао 

духовне и изворне песме. У делу 

програма поводом јубилеја проку-

пачког црквеног хора, учествовао је и 

хор из Дворова из Републике Српске.

Л.С.

Представљена књига „Фрагменти о „српском свету“ 
28. фебруара 2022.

У Народном музеју Топлице, 

поводом 105. година обележавања 

Топличког устанка, представљена је 

књига “Фрагменти о „српском 

свету“, професора историје и 

декана Педагошког факултета у 

Сомбору, Саше Марковића.

Књига садржи историјске есеје, 

а идеју за писање како је навео 

аутор, добио је у последњих годину 

дана испровоциран бројним дога-

ђајима, који су се дешавали у вези са 

српским народом овде и у свету.

–Покушао сам да на основу 

вишедеценијских историјских 

сазнања дам одређене одговоре. 

Свако од нас је чуо за термин 

„српски свет“ и он је углавном везан 

за актуелна политичка збивања и 

реакцију на њих. Моја намера је да 

овом приликом скренем пажњу на 

то да „српски свет“, није везан за 

актуелна политичка збивања и да 

постоји одавно. Проистекао је из 

једне амбиције српског народа да 

своје  вредности,  које  ствара 

вековима, а које уобличава током 

своје националне идеје, представи 

ондашњој Европи и свету, већ од 

средине 19. века, рекао је професор 

Марковић.

Он је навео да то није модерна 

фразеологија, већ термин који се 

користи одавно. У прилог томе је по 

први пут у Прокупљу показао први 

број новина, које су излазиле у 

Новом Саду.

–Овај термин није везан ни за 

какаву политичку причу, већ за 

идентитет српског народа. Шта би 

дакле био тај појам „српски свет“ и 

шта он покушава да означи? Сви 

смо чули за термин „грчки свет“, 

„англосаксонски свет“, „германски 

свет“. То су термини који покушава-

ју да означе распрострањеност 

цивилизацијског и културолошког 

утицаја поменутих народа. С тим у 

вези, како српска држава добија на 

интензитету развоја од средине 19. 

века, јавља се и појам „српског 

света“. Заиста у складу са оним како 

је јачала српска држава, додао је 

професор Марковић.

Истакао је да би „српски свет“ 

био термин који означава појаву 

културне еманципације историјског 

развоја српског народа.

–Дакле ту нема приче о некој 

милитантној и империјалној потре-

би српског народа, већ у складу са 

ондашњим културним простором, 

јача се и тај појам „српског света“. У 

том процесу, у одређеном истори-

јском тренутку достигнуте вредно-

сти, постале су инспиративан 

садржај за даљи развој идентитета 

Срба, али и других блиских народа 

са могућом тенденцијом национа-

лног и политичког зближавања, 

нагласио је између осталог проф. 

Саша Марковић, говорећи о појму 

„српског света“ и идентитету Срба.

Поводом 105 година обележавања Топличког устанка

12 ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ ЈАНУАР 2022 - МАРТ 2022.

Л.С.

КУЛТУРА
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На Сретењским сусретима гостовали крушевачки песници

Представљена књига „Деца света“
14. фебруара 2022.

Прокупачки Дом културе је и ове 

године традиционално организовао 

Сретењске сусрете песника, али у 

ма л о  дру г ач и јо ј  ф о рми  збо г 

тренутне епидемиолошке ситуације.

-Имали смо госте из Крушевца, 

песнике Јелену Протић Петро-

нијевић, Дајану Лазић Цветковић, 

Немању Петронијевић и афори-

стичара Ивка Михајловића. Поред 

њих, а захваљујући одличној сара-

дњи са школама у нашем граду, ову 

нашу манифестацију су својим 

певањем, увеличали ученици Музи-

чке школе „Корнелије Станковић“, 

Дуња Марковић и Александар 

Вукићевић, истакли су у Дому 

културе.

Песници из Крушевца су на 

овогодишњим, седамнаестим по 

реду Сретењским сусретима, кази-

вали своје стихове, који ће бити 

објављени у најновијем броју 

часописа „Ток“.

Оно што је такође обележило ове 

сусрете, јесте да је на њима по један 

песник из Прокупља, говорио своје 

песме. Овога пута је као песник 

домаћин, наступио је Миливоје 

Крстић.

У овој установи истичу да ће 

Свуда прођи, кући дођи
11. фебруара 2022.

У Народном музеју Топлице 

отворена је изложба слика и фото-

графија, под називом „Свуда прођи, 

кући дођи“, аутора, кустоса Наро-

дног музеја у Крушевцу Зоране 

Драшковић Ковачевић.

Према речима ауторке, изложба 

садржи преко 200 фотографија 

насталих на бројним путовањима 

Крушевљана, а Прокупчани ће моћи 

да је погледају до краја овог месеца.

-Са преко тридесет кратких 

прича и мноштвом сјајних фотогра-

фија са путовања, Крушевљани су се 

прикључили изложби под називом 

„Свуда пођи, кући дођи”. Елафо-

нисос или „грчки Малдиви”, како га 

другачије зову туристи, егзотични 

Тунис, топла Тоскана, недостижни 

Хималаји, чаробни Њујорк, краље-

вски Лондон и Нови Зеланд, само су 

неке од дестинација са којих су 

Крушевљани понели мноштво 

дивних успомена, које су на овај 

начин поделили са својим суграђа-

нима, али свим посетиоцима ове 

маштовите изложбе, сада и у Проку-

пљу, истакла је ауторка Ковачевић.

Према њеним речима,  ова 

изложба је настала из пријатељства, 

пуног поштовања и разумевања 

Крушевљана, који деценијама живе 

заједно, на једном лепом тргу, у 

једном малом граду, где се готово сви 

добро познају и деле судбину 

вароши у којој су многи од њих 

одрасли, а они који су ономад дошли, 

полако али сигурно постају и остају 

Крушевљани.

Успешна година за Културно-образовни центар „Топлица“
07 марта 2022.

Културно-образовни центар 
„Топлица“ у Прокупљу је протеклу 
годину обележио бројним активно-
стима, које су садржане у Извештају 
о раду ове установе који је на 22. 
седници Скупштине Града разма-
тран и усвојен.

Поред неформалног образовања 
које кроз разне програмаме незапо-
сленим лицима омогућује стицање 
знања и вештина, добијање сертифи-
ката и самим тим лакше запошљава-
ње, установа се бави и културено-
образовним програмом које окупља 
децу и младе и помааже им да 
покажу своје знање и таленат.

–Из године у годину трудимо се 
да обогатимо културни програм, 
повећамо број манифестација и 
креативних радионицама, али и 
програма за неформално образовање 
одраслих којих је у протеклој години 
било мање због актуелне пандемије, 
рекао је директор КОЦ-а Бојан 
Миленковић и додао да за органи-
зовање и спровођење догађаја 
углавном користе сопствена сре-
дства.

Како наглашава, деца и млади су 
најбројнији учесници радионица 
које су организоване поводом 
обележавања важних датума и 
догађаја.

Тако су малишани Предшколске 
установе „Невен“ стални гости ове 
установе, а њихови радови настали 
поводом Дана жена, сваке године 
обогаћују збирку које поседује КОЦ 
„Топлица“. Поред предшколаца, 
сарадња и заједничке активности 
установа остварене су и са основним 
школама, чији ученици учествују у 
реализацији ликовних радионица. 
Традиционално, у част Светог 
Прокопија, славе Града Прокупља, 
ораганизује се ликовна радионица 
„Свети Прокопије, заштитник града 
Прокупља“, која окупља младе 
ликовне ствараоце.

Културно-образовни центар 

„Топлица“ остварује добру сарадњу 
са свим установама културе и 
учествује о организовању истори-
јских, спортских и културних до-
гађаја.

–Сматрам прошлу 2021. годину 
веома успешном, како у домену 
неформалног образовања, тако и у 
реализацији разних радионица које 
окупљају наше најмлађе суграђане и 
пружају им прилику да покажу 
знање и таленат, рекао је Миле-
нковић и додао да ће и ове године 
установа настојати да унапреди свој 
рад и својим активностима омогући 
и најмлађим, али и старијим сугра-
ђанима да у њој пронађу своје место.

Љ.М.

Сарадњом до резултата

Изложба слика и фотографија из крушевачког Музеја

овогодишњи сусрети остати упамће-

ни као још једно лепо дружење, али и 

прилика, на којој је гошћа, песники-

ња Јелена Протић Петронијевић, 

представила своју најновију књигу 

„Деца света“. Њу је на ромски језик 

превела Топличанка Десанка Ра-

нђеловић.

Овај песнички сусрет Прокупч-

ана и Крушевљана, организован је уз 

поштовање свих епидемиолошких 

мера.. Л.С.

Л.С.

КУЛТУРА
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Школски часопис „Ђерв“ поново најбољи у Србији

Награда школи и њеним ђацима
04. фебруара 2022.

Часопис Основне школе „Ратко 

Павловић Ћићко”, добио је прву 

републичку награду на Конкурсу за 

најбоље школске часописе, који 

расписује Друштво за српски језик 

и књижевност Србије.

У овој основној школи истичу 

да их је поновни успех, овога пута 

шестог броја часописа „Ђерв”, 

испунио неизмерном радошћу.

-Ако нека награда припада 

школи и свим учесницима у обра-

зовно-васпитном процесу, онда је 

то ова. Без добре вишеструке 

сарадње у школи и ван ње, не би 

било доброг и разнородног садржа-

ја, који бисмо могли понудити, 

рекла је главни и одговорни уре-

дник овог школског часописа и 

професор српског језика Милка 

Тошић.

Она је објаснила да је шести 

број штампан на 60 страница, у 

Oдлични резултати на међународном такмичењу
07. марта 2022.

Прва половина календарске 

године је време када ученици 

Музичке школе ,,Корнелије Станко-

вић” из Прокупља учествују на 

такмичењима, која се организују у 

нашој земљи, али и иностранству. 

Традиционално, такмичарску сезо-

ну и овај пут отворили су млади соло 

певачи остваривши одличне резу-

лтате на 12. Међународном такми-

чењу младих талената „Мита Топа-

ловић” у Панчеву. На њему су Јована 

Илић и Мина Ђокић освојиле другу 

награду, док је Емилија Жугић 

освојила трећу.

Све три ученице су из класе 

наставнице Ане Крстић, а наступи-

ле су уз клавирску пратњу наставни-

ка Милана Динчића.

–Поносимо се нашим учени-

цима и наставницима, који су и у 

време пандемије и он лајн наставе, 

показали и доказали да је могуће 

успешно радити и остварити добар 

резултат и у ванредним условима. 

Све је то могуће наравно уз много 

љубави према музици, али и вредан 

и марљив рад, истакао је директор 

Музичке школе „Корнелије Станко-

вић“ Владимир Дробњак.

Он је нагласио да његове учени-

ке у наредном периоду очекује још 

доста такмичења, али и награде, о 

којима ће јавност бити благовре-

мено обавештена.

Нове награде за соло певаче прокупачке Музичке школе

пуном колору, у девет чврсто 

структурираних рубрика, са јасном 

уређивачком концепцијом и живим 

ликом броја.

-Тираж од 400 примерака сведо-

чи да је часопис постао саставни 

део образовно-васпитног процеса у 

школи и да је наставно средство. У 

њему је шездесетак потписаних 

ученичких радова. И овај број има 

подлистак, избор из Лексикона 

књижевних јунака, саставног дела 

Дневника читања ученице, која је 

такође добила прву републичку 

награду. На насловној страни је 

ученички ликовни рад, који нас је 

инспирисао за кључну реч броја и 

његову статичку тачку, нагласила је 

професорка Тошић.

За шест бројева овог школског 

часописа, четири републичке 

награде и једна похвала, заиста 

предста-вљају значајан успех, иза 

кога стоји велико ангажовање и рад 

свих оних који учествују у његовом 

стварању.

Косовска песникиња Видосава 

Арсенијевић је у Народном музеју 

Топлице, заједно са прокупачким 

љубитељима писане речи, обележи-

ла велики и значајан јубилеј, 20 

година свог стваралаштва. Она је 

присутној публици говорила своју 

Стихови о завичају вечни
Песникиња са Косова Видосава Арсенијевић гостовала у Прокупљу

поезију, чија суштина је како је 

рекла, оно што је неопипљиво, 

недокучиво, нешто што је немат-

еријално, духовно.

- Прву збирку поезије, под 

називом „Смотра гордости“, објави-

ла сам пре 20 година. То је један од 

кључних разлога зашто сам вечерас 

овде и са вама. Прокупље сам 

изабрала као први град у Србији, у 

оквиру моје књижевне  турнеје коју 

ћу наставити. Моје песме садрже 

различите емоције. Посвећена сам 

веома свом родном крају, те врло 

важно место у мом стваралаштву 

заузимају косовске изворне песме. 

Чини се да ништа боље не умем да 

радим, него да пишем о Косову. 

Заправо ја то тако видим, не знам 

колико је то уметнички јако и колико 

ће дубок траг да остави у будућно-

сти. На Косову сам најискренија и 

доживљавам га на један свеобу-

хватан начин. Знам да без њега ми не 

постојимо у сваком погледу, истори-

јском, духовном, мисаоном, љу-

дском, а оно је, сви то знамо, 

јединствено по много чему, рекла је 

између осталог говорећи о свом 

стваралаштву песникиња Видосава 

Арсенијевић, која је по струци 

дипломирани правник.

Овом приликом је објаснила да у 

њеним књигама има и љубавних, 

филозофских промисли, афоризама, 

заправо свега, као што свега има и у 

животу.

Навела је да је за њу посебно 

карактеристично то што се кроз 

стихове можда више бави туђим 

душама, него својом. 

-Неки ће се свакако препознати, 

али у сваком случају моје намере су 

најбоље. До сада сам објавила седам 

књига, а још три ће се ускоро 

појавити пред читаоцима. Суштина 

моје поезије је недокучиво, нешто 

што је духовно. Тамо где је душевно 

страдање, како наша вера каже, тамо 

смо духовно узвишени и ближи смо 

Богу, нагласила је Арсенијевић и 

додала да део њеног стваралаштва 

чини и проза.

„Истргнуто из конктекста“ је 

лексикон животних мудрости саткан 

и преточен у књигу, коју је Видосава 

такође посветила свом завичају. 

Образлажући мисаони назив ове 

к њ и г е ,  а  н а ј а в љ у ј у ћ и  н о в е 

стваралачке активности, Видосава је 

појаснила да се „истргнуто из 

контекста, враћа контексту“.

-Косово је контекст мог, али и 

живота свих Срба и заувек ће остати, 

како кажем у једном од афоризама 

„уметничко свето писмо“. Уверена 

да у свакој неприлици постоји 

прилика ,  истичем  и  следећи 

афоризам „Дај ми прилику бићеш у 

неприлици“, подвукла је песникиња 

из Косовске Митровице, Видосава 

Арсенијевић, која је Прокупчанима 

приредила несвакидашње књижевно 

вече, испуњено лепим стиховима, 

али и пријатељским промишља-

њима.

Добитница је више награда и 

признања за књижевно ставрала-

штво и члан је Удружења књиже-

вника Србије.

Л.С.

Л.С.

11. марта 2022.

Л.С.
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Град Прокупље обезбедио котлове за грејање школе

Ученици у топлим учионицама
18. фебруара 2022.

Ученици и запослени у Техничкој 

школи ,,15. Мај'' и Основној школи 

Милић Ракић Мирко у Прокупљу, од 

децембра прошле године имају знатно 

боље грејање. Крајем прошле године 

стари котлови замењени су новим.

- З а х ва љ у ј у ћ и  п р ве н с т ве н о 

локалној самоуправи, која је из буџета 

издвојила 1.600.000 динара, купљени 

су инсталирани нови котлови за 

грејну сезону за две школе. Ово је 

урађено због тога што стари котлови, 

који су били у функцији скоро 

петнаест година, нису више могли да 

загреју велики број учионица, 

фискултурну салу, кабинете, ходнике 

и друге просторије, изјавила је 

диртектор средње Техничке школе 

Биљана Миленковић и додала да се 

лож уље користи као гориво за 

грејање.

Према њеним речима, уградњом 

два нова котла, чија снага износи по 

750 киловата, загревање учионица, 

кабинета и других радних просторија, 

сада је боље и уштеда горива је виша.

Свакодневно у обе школе борави 

скоро хиљаду ученика.

Учење уз рад све више добија на значају
25. јануара 2022.

У Техничкој школи „15. мај“ у 

Прокупљу велика пажња поклања 

се практичној настави. Протеклих 

година ученици су своја знања и 

вештине допуњавали практичним 

радом у школским кабинетима и 

радионицама, као и у многобројним 

фирмама.

-Дуално образовање или учење 

кроз рад сада добија још више на 

значају. Техничка школа образује 

кадрове за тачно одређене послове. 

Због тога смо сада направили један 

искорак напред када је у питању 

учење кроз рад, изјавила је дире-

ктор ове школе Биљана Миленко-

вић и додала да је школа успостави-

ла сарадњу са Привредном комором 

Србије (ПКС).

На допис ПКС да прокупачке и 

топличке фирме изразе потребе за 

школовање кадрова јавила се фирма 

„ГАМА“ из Прокупља, која је 

изразила жељу за запошљавање 

техничара за компјутерско упра-

Дуално образовање у Техничкој школи „15. мај“

Полазницима обуке за рад на ЦНЦ 

машинама, шивењу и кројењу, а реч је 

о припадницима ромске национа-

лности, подељене су уверења о за-

вршеној обуци. Сама обука спрове-

дена је у оквиру пројекта „ЈОBS“, који 

је део глобалног пројеката „Миграција 

у функцији одрживог развоја“.

Међунарона организација IОМ и 

UNDP у Србији спроводе овај 

пројекат, а финансира швајцарска 

Влада кроз швајцарску Aгенцију за 

развој и сарадњу (SDC).

Подели уверења присуствовали су 

заменик градоначелника Града Проку-

пља Мирослав Антовић, градски 

већник за просвету Катарина Вељо-

вић, Моника Петровић из органи-

зације IOM и председник Друштва 

Рома „Прокупље“ Дејан Живковић.

Честитајући полазницима на 

завршеној обуци заменик градона-

челника Антовић рекао је да је 

швајцарска агенција SDC  финанси-

рала пројекат у износу од 121.100 

швајцарских франака, IOM 95.000 

CHF, a Град Прокупље 25.100 CHF, 

што је око 2,5 милиона динара учешће 

Града.

-Надам се да ће отварањем Инду-

стријске зоне и привлачењем инве-

ститора многи полазници ове обуке 

брзо наћи своје запослење. Обука за 

рад на ЦНЦ машинама, за кројење и 

шивање биће настављена и у наре-

дном периоду, изјавио је он.

-Град Прокупље активно је узео 

учешће у овом пројекту који је почео 

да се реализује пре неколико година. 

Полазници обуке су сада стекли нова 

знања и вештине за рад на одређеним 

пословима. Ово је изузетно важно ако 

се зна да ће у Индустријској зони бити 

отворени нови производни погони где 

ће бити потребна обучена и квалифи-

кована радна снага, изјавила је већник 

Катарина Вељовић.

Директор Техничке школе „15. 

Завршена обука полазника у Техничкој школи „15.мај“

Уручена уверења о завршеној обуци
24. фебруара 2022.

вљање ЦНЦ машинама.

Директорица Миленковић је 

нагласила да је школа постала 

посредник између ПКС и фирми у 

дуалном образовању, односно уче-

њу кроз рад.

-Да фирма „ГАМА“ испуњава 

критеријуме за одвијање практичне 

наставе наших ученика  у својим 

производним халама допис смо 

добили од ПКС. Ученици који се 

образују за образовни профил 

„техничари за управљање ЦНЦ 

машинама“ током друге године 

школовања практичну наставу 

обављаће у овом прокупачком 

предузећу, изјавила је Миленковић 

и додала да је интересовање за 

учење кроз рад средњошколаца већ 

показала и немачка фирма „ЛЕО-

НИ“ у Прокупљу.

Професор машинске групе 

предмета Дејан Ђорђевић наглаша-

ва да је добро што је успостављена 

спона Привредне коморе Србије, 

привредних субјеката и школе.

мај“ у Прокупљу, у чијим кабине-тима 

се обављала обука, Биљана Миленко-

вић изјавила је да су партнери на 

пројекту били Град Прокупље, Нацио-

нална служба за запошљавање Проку-

пља и Друштво Рома „Прокупље“.

-Обука за рад на ЦНЦ машинама, 

шивање и кројење трајала је од 

средине новембра прошле до средине 

фебруара ове године. Обуком су било 

обухваћено 24 кандидата на ЦНЦ 

машинама и 12 за кројење и шивање. 

Почетком марта креће нова група за 

обуку на ЦНЦ машинама, кројењи и 

шивање, изјавила је Миленковић и 

нагласила да је пријатно изненађена 

интересовањем које су полазници 

показали током обуке за стицање што 

више знања и вештина за рад на 

одређеним пословима.

Д.Б.

Д.Б.

Д.Б.
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ШКОЛСТВО



Од старта пролећне полусезоне 

прокупачки клубови у такозваним 

малим спортовима ређају успехе. 

Рукометаши Топличанина и одбојка-

ши МОК Топличанин 97 боре се за 

улазак у виши ранг, а врло запажени 

су и резултати кошаркаша, рукомета-

шица и одбојкаша Топличанина. Са 

много оптимизма очекује се и старт 

фудбалера Топличанина у пролећном 

делу првенства од којих се очекују 

добре игре и серија победа.

Рукометаши Топличанина у 

прилици су да остваре највећи успех у 

историји клуба и да се пласирају у 

највиши ранг такмичења у Србији. У 

досадашњем току првенства забеле-

жили су све победе и по свему судећи 

утакмица са екипом Врања која је 

једини пратилац, у предпоследњем 

колу у  Прокупљу ,  одлучиће о 

шампиону односно о екипи која ће се 

наредне сезоне такмичити у Супер А 

лиги. Из клуба поручују да су играчи 

спремни на све изазове који их 

очекују и да уз помоћ верне публике 

Рукометни клуб може доћи до 

историјског резултата.

Одбојкаши МОК Топличанин 97 

након велике победе у Аранђеловцу 

над лидером на табели Прве Б лиге, 

чврсто држе треће место које води у 

виши ранг. Реални су изгледи да 

Прокупчани остваре велики успех 

обзиром на  приказане  игре  у 

досадашњем току првенства и на 

чињеницу да су одиграли мечеве са 

фаворитима и екипама из горњег дела 

табеле.

Након почетног пораза до праве 

форме и серије победа дошли су и 

кошаркаши Топличанина. Победе у 
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Врању и над Јабланицом из Медвеђе у 

плеј офу Регионалне лиге показали су 

да прокупчани заслужују место у 

горњем делу табеле и да у конкуре-

нцији клубова који су у плеј офу имају 

шта да покажу.

Рукометашице Топличанина у 

Супер Б лиги тренутно се налазе се у 

средини табеле и очекује се да 

пласман може бити бољи. Неколико 

наредних утакмица даће одговор на 

питање могу ли се прокупчанке 

умешати у борбу за врх табеле 

односно за место које води у виши 

ранг.

Одбојкаши Топличанина пра-

ктично незнају за пораз. Убедљиво су 

први у Другој лиги Исток и већ су 

почели припреме за бараж када ће у 

врло јакој конкуренцији пробати да 

и з б о р е  п л а с ма н  у  в и ш и  р а н г 

одбојкашког такмичења.

Одбојка на снегу
У организацији МОК Топлича-

нин 97 и ЖОК Топличанин, по други 

пут је у Прокупљу одржана манифе-

стација „Одбојка на снегу“. Овој 

акцији одазвали су се учесници свих 

узраста који су уз дружење показали 

да се одбојка успешно може играти и 

по снегу.

–По други пут у Прокупљу же-

нски и мушки одбојкашки клуб 

Топличанин 97 организују одбојку 

на снегу. Интересовање је велико и 

увек је забавно уз музику и топао чај. 

Одбојка се успешно може играти и 

на снегу, а они који су дошли да сео 

пробају у игрању одбојке у зимским 

условима само су то потврдили. На 

крају акције уследило је неизбежно 

грудвање и такмичење у прављењу 

Снешка Белића, рекао је Божидар 

Јовић организатор манифестације.

Очекивања су да одбојка на 

снегу постане олимпијски спорт, 

чиме би одбојка и званично била 

први спорт на програму и Летњих и 

Зимских олимпијских игара. Иначе, 

одбојка на снегу је скоро идентична 

као на песку, игра се са два играча, 

али  чињеница  да  се  игра  под 

хладним условима чини је потпуно 

другачијом.

У конкуренцији преко 1.000 

такмичара из 130 клубова из шест 

држава Европе и окружења, на 

првом Меморијалном  карате 

турниру „ОливерТомић“ у Круше-

вцу ,  каратисти  прокупачког 

Топли-чанина освојили су седам 

медаља и то једну златну, четири 

сребрне и две бро-нзане.

Из прокупачког клуба нагла-

шавају да су овим турниром 

почели пролећну такмичарску 

сезону успе-шно и да у наставку 

очекују још боље резултате.

-Златну медаљу за наш клуб 

освојио је ката тим, сребрне ме-

даље су освојили у катама поје-

диначно  Андрија  Мушикић, 

Андрија Стевић, Алекса Митро-

вић и у борбама појединачно 

Андрија Мушикић, док су се 

бронзаним одличјем окитили 

Вељко Станојевић и Немања 

Макси-мовић, рекао је тренер 

Дражан Цвјетковић.

Меморијални турнир у Круше-

вцу одржан је у организацији 

Карате  клуба „Крушевац“ и 

Српске карате доконфедерације.

Успех каратиста Топличанина

Прокупачки клубови ређају успехе

М.К.


