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Седница Скупштине Града Прокупља

22. марта 2022.

На 23. седници Скупштине Града 

Прокупља усвојен је Предлог Одлуке 

о измени буџета града за 2022. годину, 

на основу кога је буџета увећан на 

износ од 2.349.026.963 динара.

Образлажући разлоге за увећање 

буџета градоначелник Прокупља 

Милан Аранђеловић је рекао, да је на 

подручју нашег града у току изградња 

више капиталних објеката, као што су 

реконструкција Дома здравља, изгра-

дња нове пијаце, новог дечијег вртића 

и другог.

–Обзиром да је на тржишту 

грађевинског материјала дошло до 

раста цена од 10 до 20 одсто, било је 

неопходно планирана буџетска 

средства ускладити са тим, нагласио је 

градоначелник Аранђеловић.

Према његовим речима током ове 

календарске године треба очекивати 

још најмање два ребаланса буџета.

Када је реч о дотацијама из гра-

дског буџета градоначелник Аранђе-

ловић је предложио Скупштини на 

усвајање четири амандмана. Он је 

рекао да је неопходно издвојити 

1.850.000 динара за „хидрантску 

мрежу“ прокупачке средње Пољопри-

вредне школе „Радош Јовановић-

Сеља“ и 16.000.000 динара за потребе 

изградње новог прокупачког вртића.

– П о т р е б н о  ј е  д а  ул ож и м о 

2.500.000 динара у изградњу „трим 

стазе“ на брду „Хисар“ за коју је 

ресорно министарство већ опреде-

лило 9.600.000 динара, рекао је 

Аранђеловић и додао да ће Град 

Прокупље са 5.000.000 динара 

учествовати и у процесу концесије 

дела ЈКП „Хамеума“.

У наставку седнице разматран је 

предлог Одлуке о избору најбоље 

понуде у поступку јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије 

за финанасирање, управљање и 

обављање комуналних делатности 

везаних за паркинг сервис, чистоћу 

града и градске тржнице у Прокупљу.

После информације да је конце-

сија спроведена регуларно по свим 

прописима и у законском року Ску-

пштина је прихватила за концесио-

нара на овим делатностима „Деметра 

РБ“ Д.О.О. из Београда, који је уједно 

био и једини понуђач који је испу-

њавао све услове.

Скупштина је усвојила и Одлуку о 

формирању „Комуналне милиције“ на 

нивоу града, што је председавајући 

Дејан Лазић прокоментарисао као 

једну од најзначајнијих одлука коју је 

Скупштина у овом сазиву донела, јер 

ће се формирањем те службе решити 

велики комунални проблеми грађана 

Прокупља.

Између остало одборници су 

донели Одлуку о преносу права 

својине на грађевинском земљишту из 

јавне својине Републике Србије у 

својину Града Прокупља, на простору 

изградње нове пијаце, дечијег вртића 

и трговине „Лидл“.

Како је објашњено тај део града 

крај „Стражавачког потока“ сада треба 

додатно уредити и привести новој 

намени, обзиром да ће се на њему 

налазити нови функционални објекти.

У даљем току седнице усвојени су 

извештају о раду за 2021. годину 

Туристичке организације Града Про-

купља, Дома културе „Радивој Увалић 

-Бата“, Народног музеја Топлице и 

Народне библиотеке „Раде Драинац“.

Скупштина је овој седници за 

новог в. д. директора Народног музеја 

То п л и ц е  и м е н о в а л а  Д р а г а н а 

Поповића вишег кустоса запосленог у 

тој установи.
М.М.

Санација енергетске ефикасности кућа и станова
1. априла 2022.

Градско веће Прокупља усвојило 

је Правилник о суфинансирању мера 

енергетске ефикасности породичних 

кућа, станова и стамбених објеката, 

којим ће бити дефинисани услови и 

процедуре за доделу средстава 

грађанима.

Тако је Град Прокупље међу 

првим градовима у Србији започео 

процес реализације овог пројекта, за 

који је обезбедио 30 милиона динара, 

уз финансијску подршку Министа-

На овај начин Град Прокупље ће 

олакшати својим грађанима да заме-

ном дотрајале столарије, поставља-

њем изолације на породичним ку-

ћама, као и низом подстицајних мера, 

побољшају услове живота у својим 

домовима, као и да остваре знатне 

уштеде у кућном буџету који издвајају 

за грејање.

Грађани који поднесу захтев за 

субвенције добиће до 50 одсто 

средстава од укупног износа који им 

је потребан, а другу половину 

обезбеђује сам подносилац захтева.

рства рударства и енергетике.

Град Прокупље међу првима у Србији обезбедио средства
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Како је наглашено са ужег и ширег 
подручја града Прокупља прикупи се 
око 15.000 тона комуналног отпада од 
чега се велики део депонује на 
Санитарној депонији у Лесковцу, а 
послове прикупљања, одношења и 

Други пројекат који је од велике 
важности за Прокупчане односи се на 
уклањање дивљих сметлишта, за које 
је процењено да их је на градском и 
сеоском подручју око 2.000.

У оквиру тог пројекта предвиђено 
је и измештање теретане на отвореном, 
која се сада налази у близини проку-
пачке Аутобуске станице и њено 
смештање на датим проширењима уз 
нову трим стазу на Хисару.

Ова стаза ће се комплетно уредити уз 
изградњу одводних канала, поставља-
ње ивичњака и украсних малчи за 
обележавање дужине.

Након потписивања Уговора о ова 
два важна еколошка пројекта у 
најскорије време се очекује и почетак 
радова на њиховој реализацији.

Како је нагласио приоритет ће бити 
уклањање дивљих сметлишта на 
сеоском подручју јер према проценама 
оних који се баве том проблематиком у 
том делу их има и највише.

Како је рекао градоначелник 
Прокупља Милан Аранђеловић овим 
средствима умногоме ће се решити 
један од највећих проблема дивљих 
сметлишта која се формирају на свим 
местима, у градској зони, а нарочито 
поред реке Топлице, у ненасељеним 
местима и на сеоском подручју.

депоновања отпада, по налогу Ску-
пштине града за Прокупчане обавља 
предузеће „Пор Вернер и Вебер“.

Реализација два важна еколошка пројекта
Потписан уговор између Града Прокупља и Министарства заштите животне средине

13. маја 2022..

Нови ребаланс буџета за потребе улагања у капиталне објекте

М.М.

Ради се о пројекту Адаптације и 

У Управи Града Прокупља по-
тписан је Уговор са Министарством 
заштите животне средине Републике 
Србије на основу кога ће то мини-
старство подржати реализацију два 
еколошка пројекта од велике важности 
за грађане Прокупља.

Како је речено у локалној само-
управи у питању је адаптација и 
изградња професионалне, савремене 
трим стазе на брду Хисар у дужини од 
1.320 метара и ширине 1.60 метара. 

санације трим стазе на брду Хисар у 
Прокупљу вредном 7.123.392 динара и 
пројекту Уклањање и санација дивљих 
сметлишта на територији града Про-
купља, за који је министарство опре-
делило 1.902.960 динара.

М.М.
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У Прокупљу обележена 23. годишњица од НАТО агресије

Јуначка дела се не заборављају
24. марта 2022

Дан сећања на настрадале у 

НАТО агресији обележен је у 

Прокупљу испред споменика палим 

борцима у ратовима од 1990. до 

1999. године. Помен жртвама НАТО 

агресије служило је свештенство 

цркве Свети Прокопије.

Венце и цвеће испред споменика 

положили су представници Војске 

Србије ,  Полиције ,  Топличког 

управног округа, Града Прокупља, 

удружења и борачких организација, 

родбина и пријатељи палих јунака.

–Данас се навршава 23 године од 

када је на Савезну Републику 

Југославију започео напад 19 земаља 

НАТО алијансе и када су најбољи 

синови целе Србије стали у одбрану 

слободе и части своје земље. То је 

још један датум у нашој историји 

када смо на велико искушење 

одговорили поносно и јуначки, 

доказујући постојаност свог народа 

у борби за правду и очување својих 

корена. Ближио се крај 20. века, 

раздобља које је за наш народ 

представљало сталну борбу за 

опстанак и државност. Тако је било и 

тог пролећа 1999. године, када су по 

ко зна који пут изгубљени млади 

животи, када су мајке испратиле у 

рат своје синове и када су синови 

последњи пут видели своју децу. 

Били су то дани када су експлозије, 

спаљена кућна огњишта, разрушени 

Љ.М.

Топлички управни округ расписао конкурс за Видовданска признања
18. маја 2022.

Топлички управни округ је и 

ове године расписао конкурс за 

Видовданска признања која се 

традиционално додељују заслу-

жним појединцима, установама и 

предузећима у Топлици, за ствара-

лаштво и допринос афирмацији 

топличког краја.

Ова престижна признања носе 

имена славних српских косовских 

јунака, а уручују се добитницима 

на Видовдан, поводом прославе 

Светопличког видовданског сабо-

ра који се одржава у Конџељу.

Манастир Светих архангела 

Михаила и Гаврила, српска Гра-

чаница и ове године ће у својој 

порти окупити Топличане на 20. 

Светопличком видовданском 

сабору, када ће добитницима бити 

уручене повеље и захвалнице.

Ради се о признањима која носе 

назив по косовским јунацима, 

„Цару Лазару“, „Царици Милици“, 

„Југ Богдану“, „Милану Топлици“, 

„Косанчић Ивану“, а свакако је част 

бити добитник  истих“. Ово је 

прилика да се награде заслужни 

појединци, установе и предузећа 

који су се својим деловање посебно 

истицали, доприносећи развоју 

наше друштвене заједнице и чинећи 

да се за Топлицу надалеко чује, 

рекао је начелник Топличког 

управног округа Златан Миљковић.

Предлози са биографијом и 

кратким образложењем кандидата 

могу се доставити најкасније до 15. 

јуна, на адресу Топлички управни 

округ, улица Таткова бр. 2, 18 400 

Прокупље, са назнаком „За Органи-

зациони одбор за одржавање Све-

топличког видовданског сабора“, 

и л и  п у т е м  м е ј л а 

toplickiokrug@toplicki.okrug.gov.rs.

мостови, били наша стварност и када 

су нам снови били свима исти, да 

нам небо поново буде слободно, 

рекао је заменик градоначелника 

Прокупља, Мирослав Антовић, 

подсећајући на дан када су на наш 

град и нашу земљу пале прве бомбе 

НАТО алијансе.

Крвави пир трајао је 78 дана, 

бачено је 420.000 пројектила и скоро 

40.000 касетних бомби, убијено је 

2.500 људи. Циљ је био да убијају 

наше људе, војнике, полицајце, да 

убију Србију. Ни за један од тих 

ратних дана, ни за једну рану и 

жртву, нема заборава. Наше сећање 

је живот оних који су себе уградили у 

будућност своје земље и њених 

потомака.

–Животи се не могу вратити, 

нити можемо надокнадити вечну 

празнину у срцима њихових најбли-

жих, која је и после више од две 

деценије остала извор бола и вечне 

туге њихове и наше. Зато у њихово 

име и у име свих жртава које су 

положене у темеље Србије, имамо 

задатак да чувамо њихове и своје 

породице,  да  наше ратове за 

Прокупље и Србију водимо знањем 

и мудрошћу. Наш циљ данас и 

убудуће мора да буде, да вредно 

радимо и да на темељима које они 

по ставише жртвовавши своје 

животе, стварамо нови живот у 

Топлици. Руководство Града Про-

купља, уз подршку Владе и предсе-

дника Александра Вучића има циљ 

да Топлица и Прокупље буду 

достојни оних у чију смо се вечну 

славу данас окупили. Уређујемо 

вртиће и школе. Циљ нам је да имамо 

више радних места, да млади људи 

своје Прокупље доживљавају као 

место за добар живот. Градећи 

Топлицу, са истом надом и вером са 

којом су је ови јунаци бранили у рату, 

ми градимо јаку и стабилну земљу, 

истиче у свом говору Антовић.

–Зато у њихово име и у име свих 

жртава које су положене у темеље 

Србије, имамо задатак да чувамо 

њихове и своје породице, да наше 

ратове за Прокупље и Србију водимо 

знањем и мудрошћу. Наш циљ данас 

и убудуће мора да буде, да вредно 

радимо и да на темељима које они 

по ставише жртвовавши своје 

животе, стварамо нови живот у 

Топлици. Руководство Града Проку-

пља, уз подршку Владе и предсе-

дника Александра Вучића има циљ 

да Топлица и Прокупље буду 

достојни оних у чију смо се вечну 

славу данас окупили. Уређујемо 

вртиће и школе. Циљ нам је да имамо 

више радних места, да млади људи 

своје Прокупље доживљавају као 

место за добар живот. Градећи 

Топлицу, са истом надом и вером са 

којом су је ови јунаци бранили у рату, 

ми градимо јаку и стабилну земљу, 

истиче у свом говору Антовић.

У уметничком делу програма 

наступао је  хор цркве Свети 

Прокопије под руководством 

диригента Сање Стојковић Антовић. 

Рецитал „Недам“ чије стихове је 

н ап и с а о  Ж и во ј и н  Р а коч е в и ћ 

говориле су ученице Гимназије, 

Бранка Крстић, Мина Стајковић и 

Катарина Јовановић. Стихове песме 

„Сви моји преци“ Добрице Ерића, 

говорио је Александар Вукићевић, 

ученик ОШ ,,9.октобар“.
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У Прокупљу обележен Дан победе над фашизмом

Одата почаст браниоцима слободе 
9. маја 2022.

Дан победе над фашизмом – „9. 

мај“, у Прокупљу je обележен уз 

највеће државне и војне почасти, 

полагањем венаца на споменик палим 

родољубима у Другом светском рату 

пред зградом Скупштине Града.

Венце су положиле делегације 

Војске Србије, Града Прокупља, 

Топличког управног округа, СУ-

БНОР-а и других борачких и грађа-

нских удружења.

Бројним грађанима и ученицима 

прокупачких  о сновних  школа 

обратио се заменик градоначелника 

Прокупља Мирослав Антовић.

Он је подсетио да се 9. маја 1945. 

године окончало највеће страдање и  

уништавање које је људска цивили-

зација икад доживела, па је због тога 

то и један од најзначајнијих датума за 

цео свет.

–Тој историјској победи над 

фашизмом велики допринос дала је и 

Србија, а и народ Топлице, казао је 

Антовић и додао да су слобода, понос 

и јунаштво кључне речи у српском 

народу.

–Тада окупирани, стали смо под 

барјак слободе и кренули на далеко 

моћнијег непријатеља, да га проте-

рамо са родне груде и да заштитимо не 

само свој, већ и друге народе који су 

живели на овим просторима, на тај 

начин потврдивши да су Срби, 

бројчано мали народ али велики у 

својим слободарским и праведним 

циљевима, истакао је Антовић.

Он је потсетио на јаку антифаши-

стичку традицију у српском народу и 

на мир, толеранцију и солидарност, 

принципе на којима се наше друштво 

развија.

–Овај датум – 9. мај, је и дан 

Европе који је нераскидиво повезан са 

тековинама антифашизма, јер је 

савремена Европа заснована на тим 

тековинама, а као учесница на страни 

савезника и следбеница тих принципа 

и Србија је нераскидиви део те велике 

европске породице, нагласио је 

Антовић.

Он је подвукао да је данас јако 

важно указати младим генерацијама 

колико је битна борба против свих 

облика дискриминације у свету, 

расизма и свих других облика мржње 

и нетолеранције које воде у фашизам.

–Најбољи начин да напредујемо је 

да градимо и стварамо стабилну и јаку 

земљу окренуту миру и будућности, 

да стварамо нове могућности за 

сваког нашег грађанина чији је бољи 

живот наша обавеза, а сваки наш 

уложени напор и труд да створимо 

модеран град, вратиће нам се ви-

шеструко, јер ће Прокупље постати 

напредна заједница срећних људи у 

коме ће млади људи остајати да живе 
М.М.

Неговање историјског сећања на знане и незнане јунаке
Као вид признања за изузетан 

допринос у припреми и реализацији 

државног програма обележавања 

годишњица историјских догађаја 

ослободилачких ратова, Одбор 

Владе Rепублике Србије за негова-

ње традиције ослободилачких 

ратова доделио је Плакету Милици 

Ерић, већнику за културу града 

Прокупља, а коју је током посете 

Прокупљу уручио државни секре-

тар Министарства за рад, запошља-

вање, борачка и социјална питања 

Миодраг Капор.

Додељена плакета представља 

потврду успешног децениjског рада 

у овој области, која је важан део 

културног и историјског идентитета 

нашег народа, а као један од конкре-

тних резултата, у календару важних 

историјских догађаја који се тра-

диционално обележавају сваке 

године у Прокупљу, садржани су 

датуми из свих епоха пожртвоване 

борбе Топличана за слободу. Важно 

је истаћи да се у Прокупљу држа-

вном церемонијом обележава 26. 

фебруар, годишњица Топличког 

устанка. Ове године 7. октобар ће 

бити обележен на државном нивоу и 

на тај начин ће се свечано означити 

110 година од мобилизације славног 

Гвозденог пука, односно дан када су 

1912. године његови припадници 

кренули увишегодишње војевање за 

слободу Србије.

-Велика ми је част што сам 

примила ово признање за изузетан 

допринос у припреми и реализацији 

државног програма обележавања 

годишњица историјских догађаја 

ослободилачких ратова, додељеног 

од стране Одбора Владе Србије за 

неговање традиције ослободи-

лачких ратова. Драго ми је да је на 

највишем нивоу препознат посвеће-

ни радна очувању традиције у 

области културно историјских 

догађаја и што сам једним делом и 

сама дала свој личнидопринос. 

Морамо чувати идентитет и исто-

ријско сећање како би будућа 

поколења знала да су слобода земље 

и њеног народа најузвишенији 

циљеви. Јуначка дела наших преда-

ка памтићемо заувек, преносити са 

генерације на генерацију, борити се 

и чувати све оно што су нам 

оставили – истакла је већница за 

културу Милица Ерић.

Признање за припрему и реализацију обележавања годишњица историјских догађаја

и привређују и тако обезбедити и 

своју и будућност новим генера-

цијама, нагласио је заменик градона-

челника Прокупља Мирослав Анто-

вић.

У Другом светском рату погинуло 

је 55 милиона људи или три посто 

тадашњег становништва, а само на 

територији тадашње Југославије 

страдало је близу два милиона људи 

од чега велики број Срба.

У културно уметничком делу 

програма пред спомеником палим 

родољубима у Другом светском рату 

наступио је хор Музичке школе 

„Корнелије Станковић“ уз пратњу на 

хармоници Љубомира Вукићевића, 

под  управом  диригент а  Сање 

Стојковић-Антовић, као и ученица 

прокупачке Гимназије Мина Стајко-

вић са стиховима Ђуре Јакшића и 

ученица Основне школе „Никодије 

Стојаноивић-Татко“ Јована Аранђе-

ловић са стиховима Матије Бећко-

вића.

Свечаности су поред грађана 

Прокупља присуствовали и ученици 

виших разреда прокупачких осно-

вних школа које носе име по наро-

дним херојима из Другог светског 

рата, Никодије Стојановић-Татко и 

Ратко Павловић-Ћићко, за које је ово 

био својеврстан историјски час.
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Радови на путној инфраструктури

26. априла 2022.

Радовима на асфалтирању 

Вишњичке улице, Град Прокупља 

наставља да испуњава план и 

обећања дата грађанима, у циљу 

обезбеђивања бољих и квалите-

тнијих услова за живот.

Вишњичка улица је асфалтирана 

у дужини од 200 метара и ширине 5,5 

метара, а укупна вредност ових 

радова је 5.415.744 динара са ПДВ-

ом.

У оквиру комплетног уређења 

улице, изграђене су и бетонске рампе 

које ће омогућити лакши прилаз до 

стамбених објеката, као и до места за 

паркирање возила.

Становници Вишњичке, као и 

још неколико улица, по први пут су 

сада добили асфалт захваљујући 

локалној самоуправи која је уређење 

улица и путева одредила као при-

оритет у овој години.
Љ.М.

За бољи живот на сеоском подручју

1.априла 2022.

Пут преко Радан планине, који ће 
повезати Јабланички и Топлички 
округ и Летња позорница на Хисару у 
Прокупљу биће међу приоритетним 
пројектима које ће Влада Србије 
финанасирати ове 2022. године.

Како је прецизирано за реали-
зацију тих пројеката у Влади Србије 
уговор је потписао заменик градона-
челника Прокупља Мирослав Анто-
вић.

Одлука о финанасирању приори-
тетних пројеката на југу Србије 
донета је на састанку у Влади коме су 
присуствовали представници градова 
Прокупља и Лесковца, као и општина 
Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Бо-
јник.

Ради се о пројектима из области 
туризма, животне средине и инфра-
структуре, који ће значајно изменити 
комплетну слику овог дела Србије и 
учинити атрактивном локацијом за 
даљи развој и улагања.

-Подручје јужне Србије, као 
предео изванредне пејзажне лепоте и 
природних богатстава, на неистра-
женој Радан планини, уз културно 

историјско наслеђе у археолошким 
налазиштима Царичин град и Пло-
чник, на овај начин изградиће нови 
профил атрактивне дестинације за 
домаће и иностране туристе, иста-
кнуто је на том сасатанку.

Као најзначајнији пројекти поред 
пута на Радан планини и летње 
позорнице на брду Хисар у Прокупљу, 
истакнути су и „Царичин град” код 
Лебана, где се планирају радови на 
конзервацији, рестаурацији, инфра-
структурном опремању и уређењу 
локалитета, како би се квалификовао 
за Унеско листу.

Такође ће се радити и на видикову 
на брду Хисар у Лесковцу, као и на 
пројекту „Чиста Србија”који предвиђа 
изградњу комуналне инфраструктуре 
за одлагање комуналног и чврстог 
отпада у Републици Србији и многи 
други пројекти.

Састанку су поред локалних 
самоуправа, представника Владе 
Србије и министарстава туризма, 
присуствовали и представници из 
области инфраструктуре, привреде, 
културе, Развојне агенције Србије, ЈП 
Путеви, Србијаводе и других.

Планинско село Костеница по први пут добија асфалт

Пут на Радан планини и Летња позорница на „Хисару”
На приоритетној листи пројеката Владе Србије

13. маја 2022.

Асфалтирана Вишњичка улица

М.М.

Мештани прокупачког плани-
нског села Костеница, по први пут ће 
добити асфалт, у дужини од 1,7 
километара. Радове финансира Град 
Прокупље.

-Радујемо се асфалту. Дуго смо 
га чекали и веома смо захвални 
локалној самоуправи на томе што 
ћемо и ми, у нашем селу, ходати 
асфалтираном улицом, рекао је један 
од мештана овог села, не кријући 
задовољство због радова на асфа-
лтирању сеоског пута.

Ово је прави пример о томе 
колико Град Прокупље брине о 
својим становницима, без обзира на 
то да ли живе у градским или 
сеоским срединама.

-Подједнако је значајно и важно 
да сви становници наше општине 
добију асфалт. Ми се трудимо да 
тако буде, и Прокупље је ових дана 
једно велико градилиште. То је 
свакако данас и ово планинско село, 
у коме живе вредни људи, који ће 
захваљујући асфалтираном путу, 
брже и безбедније стизати до својих 
њива, а деца до школа, истакли су у 

Још једна улица у Прокупљу по 

први пут је добила асфалт захваљу-

јући локалној самоуправи која у 

континуитету реализује радове на 

уређењу путне инфраструктуре.

Асфалтирана је улица Јована 

Дучића, која се налази у насељу 

Сокићев булевар и спајањем са 

Видовданскоом улицом води ка 

Старжавачком гробљу. За ову улицу 

која је асфалтирана у дужини од 232 

метара, ширине 5,5 метара, са 

обостраним тротоарима, Град 

Прокупље је из буџета издвојио 

7.609.950 динара.

Становници улице Јована Ду-

чића, као и целог насеља, изразили 

су задовољство и захвалност лока-

лној самоуправи која свакодневно 

асфалтирањем улица испуњава 

обећања дата грађанима, како би им 

обезбедила боље и квалитетније 

услове за живот.

Како је саопштио члан Градског 

већа за инфраструктуру, Миладин 

Радоичић, у великој акцији асфа-

лтирања улица на градском и 

Радови на путној инфраструктури

Асфалтирана улица Јована Дучића
5. маја 2022.

Л.С.
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локалној самоуправи.
Да асфалтирани пут доноси 

радост у ово прокупачко планинско 
село Костеница, потврдила су и 
деца, која су истакла да ће асфа-
лтираним путем, лакше, сигурније и 
безбедније стизати до својих школа и 
другара, да заједно уче и деле 
најлепше тренутке одрастања.

сеоском подручју Прокупља, од 

почетка године међу првима су 

асфалтиране Дринска, Краља Ми-

лана, Стојана Новаковића, Вишњи-

чка, Јована Дучића, а у наредном 

периоду предстоји и асфалтирање 

улице Зорана Радмиловића, које ће 

почети након завршетка радова на 

реконструкцији водоводне мреже.

Љ.М.



У згради Градске управе Прокупље

13. маја 2022.

У згради Градске управе у Про-

купљу завршени су радови на 

доградњи лифта, реконструкцији 

тоалета и изградњи рампе, са циљем 

да се лицима са инвалидитетом 

омогући лакши приступ до свих 

служби које се налазе на спрату 

зграде.

Овај пројекат финансирало је 

Министарство грађевине, саобра-

ћаја и инфраструктуре, а укупна 

вредност радова износи 14.734.163 

динара са ПДВ-ом.

Представници министарства 

посетили су Град Прокупље и 

обишли завршне радове, чиме је и 

званично пуштен у рад новоизгра-

ђени лифт који ће првенствено 

служити лицима са инвалидитетом.

Грађани који имају потребу да 

дођу у Градску управу или у 

Топлички управни округ, могу се за 

помоћ обратити запосленима у 

Служби обезбеђења, који ће их 

упознати са појединостима везаним 

за коришћење лифта. Љ.М.

За безбрижно и креативно дружење
5. маја 2022.

Помоћник градоначелника Гра-

да Прокупља Братислав Дуњић, 

обишао је радове на дечијем играли-

шту у Сокићевом булевару, у улици 

Вељка Миланковића Вука. За ово 

игралиште и игралиште у улици 

Милоша Црњанског у Новом на-

сељу, Град Прокупље је из буџета 

издвојио око девет милиона динара.

–Настављамо да радимо онако 

како смо обећали. Упоредо са овим 

радовима, почеће радови и на 

игралишту у улици Милоша Црња-

нског. Желимо да оплеменимо про-

стор за наше најмлађе суграђане, 

како би испред својих зграда и кућа, 

у насељима где живе, имали леп и 

безбедан простор за игру и друже-

ње. Намера нам је да у што скорије 

време свако насеље у граду има 

своје игралиште за децу која ту 

живе, рекао је помоћник градоначе-

лника Дуњић.

Он је навео да су деца и млади 

приоритет у раду локалне самоу-

праве, па је тако иизградња дечијих 

игралишта један од њених врло 

важних задатака. Игралишта ће 

бити опремљена савременим моби-

лијаром и у складу са најсавреме-

нијим стандардима, који ће деци 

омогућити безбедну игру и боравак 

на њима.

–Приликом обиласка игралишта 

„Срећна долина“ и „Школица“, 

установили смо да су оштећене 

постављене справе за игру и зато 

још једном молимо децу, али и 

њихове родитеље да их чувају, као 

што чувају своје ствари. Зашто би их 

уништавали, када она представљају 

врло лепо место и прилику да се у 

њима слободно друже и одморе од 

школских активности, поручио је 

Дуњић.

У наредном периоду, захваљу-

јући Граду Прокупљу, оваква игра-

лишта добиће и деца у улици Јанка 

Веселиновића у Ђуревачком на-

сељу, али и најмлађи становници у 

селима Доња Трнава, Мала Плана и 

Смрдан. Л.С.

Расписан јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање
5. априла 2022

Национална служба за запошља-

вање и Град Прокупље расписали су 

јавни позив незапосленима за 

доделу субвенција за самозапо-

шљавање у 2022. години.

Субвенције су намењене нез-

апосленим лицима која су на 

евиденцији Националне службе за 

запошљавање и имају завршену 

обуку за развој предузетништва. 

Средства за самозапошљавање 

додељују се у једнократном износу 

од 300.000,00 динара, односно, 

330.000,00 динара за незапослене 

особе са инвалидитетом, ради осни-

вања радње, задруге или другог 

облика предузетништва. Такође се 

могу оснивати и привредна дру-

штва, уколико оснивач у њима 

заснива радни однос.

Незапослено лице које оствари 

право на субвенције у обавези је да 

обавља регистровану делатност и по 

том односу измирује доприносе за 

обавезно социјално осигурање 

најмање 12 месеци.

Право на субвенције може се 

остварити и удруживањем више 

незапослених, оснивањем привре-

дног друштва ради самозапошља-

вања. Уколико се више незапосле-

них удружи, у складу са законом, 

свако лице појединачно подноси 

захтев за самозапошљавање и 

остваривање права на субвенције.

Поред услова да је лице које 

тражи субвенције за самозапо-

шљавање на евиденцији НСЗ и да је 

завршило потребну обуку, услов је 

да је и измирило сва дуговања према 

НСЗ.

Све информације у вези подно-

шења захтева за добијање субве-

нција за самозапошљавање могу се 

добити у свакој организационој 

јединици Националне службе, преко 

Позивног центра Националне 

службе, телефон: 0800-300-301 или 

на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив и захтев за бизнис 

планом за доделу субвенције за 

самозапошљавање, заинтересовани 

могу видети и преузети путем линка 

https://prokuplje.org.rs/konkursi-

obaves tenja- i -oglas i /konkurs i -

obavestenja-i-oglasi-2022/

Јавни позив је отворен од дана 

објављивања у средствима јавног 

информисања, а последњи рок за 

подношење захтева са бизнис 

планом је 17.06.2022. године.
Љ.М.

Ускоро ново дечије игралиште у Сокићевом булевару

Национална служба за запошљавање у сарадњи са локалном самоуправом

Отворен лифт за лица са инвалидитетом
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Представници Министарства пољопривреде Републике Србије посетили Прокупље

Наставља се добра сарадња 
15. априла 2022.

Наставак добре сарадње између 

Министарства пољопривреде Репу-

блике Србије и локалне самоуправе у 

Прокупљу и планови за будући 

период, били су циљеви посете 

Прокупљу помоћника министра за 

пољопривреду Александра Боги-

ћевића.

-Дошли смо да видимо како 

министарство може да помогне 

пољопривредним произвођачима у 

овом крају, истакао је Богићевић и 

додао да је у циљу добре сарадње 

потребно интензивирати контакте са 

Пољопривредно стручно саветода-

вном службом (ПССС) у Прокупљу.

Он је у разговору са градоначе-

лником Прокупља Миланом Аранђе-

ловићем нагласио да би за добро 

пољопривредних произвођача тре-

бало интензивирати сарадњу на 

релацији министарство, локална 

самоуправа и ПССС Прокупља.

–Ми ћемо субвенцијама помоћи 

кроз програме за пољопривреду које 

има наше министарство, а пољопри-

вредници ће моћи да користе и 

програме и субвенције локалне само-

управе које су сваке године све веће, 

рекао је Александар Богићевић.

Он је нагласио да су велика помоћ 

Министарству пољопривреде баш ти 

локални програми помоћи пољопри-

вредницима, где све оно што у 

министарство не може да обухвати, 

то раде локалне самоуправе према 

потребама пољопривредних прои-

звођача са своје територије.

–Колико је то битно најбоље 

говори податак да је буџет свих 

локалних самоуправа у Србији за 

прошлу годину био 1.260.000.000 

што су озбиљна средства која локалне 

самоуправе издвајају за субвенције 

пољопривредницима, истакао је 

Богићевић.

Према његовим речима локалне 

самоуправе у том делу много значе 

министарству и зато се ради на још 

бољој сарадњи и међусобном пове-

зивању.

Говорећи о тој сарадњи градона-

челник Прокупља Милан Аранђело-

вић је пре свега захвалио на подршци 

Министарству пољопривреде Репу-

блике Србије и нагласио да је данас 

одржан стратешки важан састанак за 

Град и за пољопривредне произво-

ђаче на територији Прокупља.

–Важност сасатанка се огледа у 

укупним средствима која министа-

рство пољопривреде издваја кроз 

програме за прокупачки крај и кроз 

помоћ Пољопривредно стручној 

служби као стратешким партнерима 

на унапређењу пољопривредне 

политике и политике руралног 
М.М.

Воћари очекују добар род
18. маја 2022.

Јутарњи мразеви, ни већи 

временски период без падавина 

овог пролећа нису знатно утицали 

на воћњаке у прокупачком крају, па 

произвођачи вишања, који су 

прошле године због мраза на 

воћњацима претрпели штету и до 

педесет посто, ове године могу да 

очекују много бољи и квалитетнији 

род, рекла је Магдалена Тодоровић 

воћар из Пољопривредно стручно 

саветодавне службе у Прокупљу.

Како је објаснила штете на 

воћним засадима услед ниских 

пролећних температура, било је у 

мањој мери једино једино у 

засадима воћа који се налазе поред 

реке, док период суше није оставио 

видне последице у воћњацима, али 

генерално за воћарство је ове 

године родни потенцијал у односу 

на прошлу годину доста бољи, 

нарочито у засадима у којима су 

произвођачи  применили  све 

агротехничке и помотехничке мере.

–За вишње које су формирале 

плодове величине зрна грашка и 

налазе се у фази интензивног 

наливања и раста плодова, сада би 

најбоље било да падне киша, истиче 

Петровић и  додаје  да  према 

т р е н у т н ом  с т а њ у  н а  т е р е н у 

овогодишњи родни потенцијал 

обећава добру родну годину.

Према њеним речима воћари у 

прокупачком крају немају много 

разлога за бригу када је овогодишњи 

род вишања у питању,  јер ће 

овогодишњи род вишања у сваком 

случају бити далеко бољи од 

прошлогодишњег.

Према проценама стручњака у 

Прокупачком крају са 2.080 хектара, 

колико је под засадима вишања, ове 

године се може очекивати род од око 

10.000 тона по хектару.

У прокупачком крају засади вишања у добром стању

М.М.

развоја на територији Града Проку-

пља, рекао је градоначелник Ара-

нђеловић.

–Због велике производње ви-

шања Град Прокупље је један од 

носилаца пољопривредне произво-

дње за територију Републике Србије, 

истакао је градоначелник Аранђе-

ловић и додао да се на тој територији 

Прокупља ти засади налазе на више 

од 2.400 хектара, по чему је наш крај 

на првом месту у Србији.

Он је додао да је ових година било 

и великих проблема око пласмана 

вишње и нагласио да су нови програ-

ми у пољопривреди усмерени на 

побољшање услова производње, 

квалитета земљишта и производа, а 

наравно и обезбеђивање пласмана 

готових производа пре свега на 

тржиште Европске уније.

–Град Прокупље је кроз програме 

пољопривреде и овог пута предвидео 

један део средстава у износу од 

2.500.000 динара за испитивање 

квалитета земљишта, а то је посао 

који се ради у сарадњи са министа-

рством и ПССС Прокупља и наш 

крајњи циљ и план је да у наредном 

периоду на адекватан начин унапре-

димо пољопривредну производњу јер 

се 80 процената становника на нашој 

територији на неки начин. примарно 

или секундарно бави пољопривре-

дном производњом, закључио је 

градоначелник Прокупља Милан 

Аранђеловић.
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На предлог Топличког управног округа и Града Прокупља

11. маја 2022.

На иницијативу и уз максимално 

залагање народног посланика из 

Топлице доц. др Дарка Лакетића, 

Влада Републике Србије, донела је 

одлуку о формирању Топличке 

академије у Прокупљу.

На предлог Града Прокупља и 

начелника Топличког управног 

округа Златана Миљковића, пре два 

месеца упућен је допис Министа-

рству просвете о издвајању две висо-

кошколске установе из Топлице и 

формирању Топличке академије. 

Потреба за формирањем Академије, 

сагледана је пре свега због еконо-

мских разлога, немогућности фу-

нкционисања великог броја разли-

читих профила, али и физичке 

разуђености самих школа, које су 

чиниле Академију Јужна Србија. Из 

Академије Јужна Србија изузете су 

Висока пословна школа из Блаца и 

Висаока пољопривредна школа у Л.С.

Нови кутак за малишане
30. марта 2022.

У дворишту објекта „Радост“ 

Предшколске установе „Невен,“ 

отворено је ново дечије игралиште, 

изграђено по највишим станда-

рдима за безбедност деце и опре-

мљено савременим мобилијарем.

Нови кутак за малишане свечано 

је отворила директорка ове установе 

Весна Јовановић, заједно са мали-

шанима, а  свечаном догађају 

присуствовали су и представници 

Града Прокупља, градоначелник 

Милан Аранђеловић и чланови 

Градског већа, Катарина Вељовић и 

Братислав Дуњић.

-Велико је задовољство свих нас 

који имамо част да данас будемо на 

новом игралишту у  нашем објекту 

„Радост“, који је стар преко 50 

година. 

Постојеће игралиште било је у 

веома лошем стању, играчке су биле 

оштећене и опасне за безбедност 

деце. Захвални смо људима из 

Градске управе који су препознали 

наше потребе, тако да је најпре 

адаптиран и реконструисан цео 

објекат, а ево данас добили смо и 

ново игралиште, казала је директо-

рка ПУ „Невен“ Весна Јовановић и 

додала да је у нови мобилијар 

уложено доста средстава и да је само 

за подлогу која је направљена од 

специјалног материјала за безбе-

дност деце, издвојено преко 5 

милиона динара.

Како истиче, овај објекат има 

најлепше и најпространије дво-

риште. Играчке су набављене још 

пре три године, али су недостајала 

средства за комплетно уређење 

простора, што је сада и остварено.

Иначе, у овом објекту налази се 

централна кухиња која обезбеђује 

оброке за све вртиће и у којој се 

припрема храна за преко 1000 

малишана. Адаптирана и опремље-

на најсавременијим уређајима, 

кухиња ПУ„Невен“ обезбеђује 

дневно око 2400 оброка.

Град Прокупље је само у овој 

години реконструисао и опремио 

дечија игралишта на наколико 

локација, а циљ је да лепо уређен и 

безбедан простор за игру имају сви 

малишани, како у граду, тако и на 

сеоском подручју.

ПУ „Невен“ уплатила новац за лечење Ленке и Ане
28. априла 2022

Предшколска установа „Невен“ у 
Прокупљу уплатила је новац за лечење 
двеју девојчица, Ленке из Прокупља и 
Ане из Куршумлије, које су тешко 
оболеле и којима је потребна помоћ 
свих грађана.

На традиционалном ускршњем 
вашару који ова установа организује 
већ дуги низ година, прикупљено је 
120.000 динара, од којих је по 60.000 
динара уплаћено за лечење наших 
малих суграђанки.

Малишани, васпитачи и родитељи, 
свако на свој начин, дали су допринос 
да ова акција протекне што је боље 
могуће, па су се тако потрудили и на 
сво јим прода јним штандовима 
грађанима понудили ускршња јаја, 

колаче, као и разне украсне предмете, а 
у све то уложили много љубави и 
огромну жељу да помогну лечење 
Ленке и Ане.

–Наши хуманитарни вашари, 
новогодишњи и ускршњи, већ су 
постали традиција, тако да се сви ми, 
деца, васпитачи и родитељи пред 
празнике припремамо за акцију. 
Трудимо се да израдимо разноврсне 
артикле како би што већи број грађана 
имао прилику да одабере нешто са 
нашег штанда и тако да допринос у 
прикупљању средстава за лечење деце, 
казала је директорка ПУ „Невен“, 
Весна Јовановић. Она је додала да ће 
ова установа и убудуће учествовати у 
сличним акцијама којима се помаже 
лечење оболеле деце у Србији. Љ.М.

Предшколска установа „Невен“ добила ново дечије игралиште

Након одржаног ускршњег вашара

Прокупље и Топлица добили Топличку академију
Прокупљу, које сада чине новофо-

рмирану Топличку академију.

Све ово је одувек био сан свих 

грађана Топлице, а посебно младих, 

који су сада добили прилику да 

високе школе заврше у свом родном 

граду. Још један важан задатак и циљ 

је остварен захваљујући ангажовању 

и помоћи народног посланика из 

Топлице доц.др Дарка Лaкетића, 

који је у непосредном контакту са 

одговориним људима из Министа-

рства просвете, договорио и спровео 

у дело овај предлог.

Сада ће и Прокупље, што свакако 

заслужује, попут многих већих 

градова у Србији имати високо-

школску образовну установу, у којој 

ће знање стицати будуће генерације 

Топличана, али и свих  младих људи 

из Србије, који Прокупље изаберу за 

место студирања и професионалног 

напредовања.

Љ.М.
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Одсек за пољопривредно прехрамбене студије у Прокупљу 

Студенти и ученици заједно спровели едукативну и хуманитарну акцију
19. априла 2022.

Одсек за пољопривредно-прехра-

мбене студије у Прокупљу, у сарадњи 

са Српском фабриком за рециклажу, 

покренуо је акцију прикупљања 

стаклене амбалаже, која поред 

едукативног има и хуманитарни 

карактер.

Акција је покренута поводом 

обележавања Дана планете Земље, 

22. априла са циљем подизања свести 

о значају рециклаже за очување 

планете, али је током организовања 

акције одлучено да она има и хумани-

тарни карактер.

–Окупили смо све прокупачке 

основне и средње школе у реали-

зацији ове акције, у циљу подизања 

свести ученика о значају очувања 

животне средине. Када смо сазанли 

да је нашој малој суграђаники 

потребан новац за лечење, одлучили 

смо да на овај начин дамо допринос у 

Погаче поклонили Дому за старе у Прокупљу
6. маја 2022.

Средња пољопривредна школа 

„Радош Јовановић Сеља“ организо-

вала је трећу по реду „Погачијаду“, на 

којој је угостила дугогодишње 

сараднике и пријатеље манифеста-

ције.

На самом почетку, пожелевши 

учесницима добро расположење и 

успешан такмичарски дан, присутне 

на „Погачијади“ поздравио је заменик 

градоначелника Града Прокупља 

Мирослав Антовић. Манифестацији 

је присуствовала и Катарина Вељовић 

члан градског већа задужена за 

образовање.

Домаћин манифестације истиче 

да је њен циљ окупљање ученика 

пољопривредних школа, на једном 

месту, којима овакве прилике користе 

да на најбољи начин покажу мноштво 

идеја и знања у прављењу различитих 

пекарских производа.

–Ово је један од најлепших 

догађаја у мају у нашем граду. Код нас 

у гостима су средње пољопривредне 

школе из Ниша, Пожаревца, Блаца, 

Александровца и Куршумлије. Све 

оне се такмиче у категорији „најле-

пша погача“ и најлепше декорисан 

сто“, а жири састављен од професора 

прехрамбене струке у школи дома-

ћина, одлучиће ко ће победити. По 

први пут су се укључиле и све четири 

основне школе из Прокупља, које се 

такмиче у категорији „најлепше 

аранжирани сто“. Сви посетиоци 

„Погачијаде“ могу да гласају за 

најлепшу погачу, која ће бити одабра-

на према њиховим гласовима, рекли 

су у школи „Радош Јовановић Сеља”.

Поред такмичарког дела, друже-

ња и размене искустава, ова манифе-

стација је идеална прилика да се буду-

ћи средњошколци упознају са образо-

вним профилима који постоје у овој 

школи.

–Ова интересантна и креативна 

манифестација јесте одлична промо-

ција наше школе, која ове године 

уписује ученике у два образовна 

профила у четворогодишњем трајању 

и то „Ветеринарски и пољопривредни 

техничар“ и два комбинована смера у 

трогодишњем трајању „Пекаропе-

ратер у прехрамбеној индустрији“ и 

„Руковалац-механичар пољопри-

вредне механизације- цвећар-вртлар“. 

По први пут следеће школске године, 

средња пољопривредна школа „Ра-

дош Јовановић Сеља“ улази у процес 

дуалног образовања, са два образовна 

профила „пољопривредни техничар“ 

и „оператер у прехрамбеној инду-

стрији“, истакла је професор ове 

школе Бранкица Милић.

У категорији „најлепша погача“, 

прво место су освојили ученици из 

школе „Свети Трифун“ из Алекса-

ндровца, друго место је припало 

Прехрамбено хемијској школи из 

Ниша, а треће Биотехнолошкој школи 

из Алексинца. У категорији „најле-

пше аранжиран сто“ на тему „Ђурђе-

вдан“, прво место освојили су учени-

ци из Куршумлије, друго из Пожаре-

вца и треће из Лесковца. Најлпша 

погача на овогодишњој „Погачијади“ 

била је из Блаца.

Најлепше аранжиран сто, у 

категорији основних школа, имала је 

Основна школа „Никодије Стојановић 

Татко“, потом школа „9. октобар“, 

затим „Ратко Павловић Ћићко“ и на 

крају Основна школа „Милић Ракић 

Мирко“.

Да је организатор и овога пута био 

прави домаћин, показао је врло лепим 

и хуманим гестом, када је по заврше-

тку манифестације,погаче даровао 

Дому за смештај и негу старих лица у 

Прокупљу.

Своје производе на овогодишњој 

трећој по реди „Погачијади“ изло-

жили су и „Топлички виногради“ из 

Гојиновца, пекара „Паша“, „Боки 

фуд“ из Доње Топонице, млекара 

„Лазар“ из Блаца, Туристичка органи-

зација Града Прокупља, Дом ученика 

средњих школа у Прокупљу, Нацио-

нална служба за запошљавање Про-

купље и Академија струковних 

студија Јужна Србија - Одсек за 

пољопривредно прехрамбене студије 

у Прокупљу.

Велико интересовање за ђачку „Погачијаду“

Љ.М.

прикупљању средстава за ту намену. 

У свим основним и средњим школама 

поставили смо контејнере за реци-

клажу стакла, а сав новац прикупљен 

од продаје стакленог отпада усмери-

ћемо за лечење мале Ленке Љубиса-

вљевић, казала је предавач на Одсеку 

за пољопривредно прехрамбене 

студије у Прокупљу, Светлана Богда-

новић. Тиме је ова акција добила и 

хуманитарни карактер, а ученици и 

запослени у школама прихватили су 

је са одушевљењем.

Колико су школе заинтересоване 

да на овај начин помогну лечење мале 

девојчице, говори податак да је за 

само неколико дана контејнер у 

Пољопривредној школи „Радош 

Јовановић Сеља“ већ напуњен 

стаклом и замењен новим. Акција ће 

трајати месец дана, а како су најавили 

организатори, поред деце и омлади-

не, подржана је и од стране локалне 

самоуправе, као и свих грађана који 

желе да на овај начин дају допринос у 

прикупљању средстава за Ленкино 

лечење.

Л.С.
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Град Прокупље и Савез за школски спорт

20. маја 2022.

Град Прокупље и Савез за 

школски спорт обезбедили су 

спортске дресове за ученике свих 

прокупачких основних и средњих 

школа, који су остварили запажене 

резултате на разним спортским 

такмичењима.

У Свечаној сали Града Проку-

пљу, ученицима је уручено укупно 

96 дресова, а овом лепом догађају 

присуствовала је члан Градског 

већа за образовање, Катарина 

Вељовић, представник Савеза за 

школски спорт, Саша Станојевић, 

представник Спортског савета 

Града Прокупља, Божидар Јовић 

као и представници основних и 

средњих школа у Прокупљу, дире-

ктори и професори физичке ку-

лтуре.

–Драго ми је што смо се данас 

окупили у овако великом броју, што 

говори о томе да је међу нашим 

ученицима пуно успешних спорти-

ста. Захваљујем се Спортском 

савезу који је обезбедио дресове, 

профсорима физичке културе који 

су радили са нашим младим спо-

ртистима и наравно ученицима који 

су уложили доста труда на спо-

ртским такмичењима и остварили 

Традиционални литерарни конкурс за основце из Топличког округа
18. маја 2022.

Ученици основних школа у 

Прокупљу, Куршумлији, Блацу и 

Житорађи, имаће прилику да и ове 

године учествују на традиционалном 

литерарном конкурсу који је пово-

дом одржавања Светопличког видо-

вданског сабора расписао Топлички 

управни округ.

Конкурс је намењен старијим 

основцима који ће знањем и вешти-

нама одговорити на задате теме: 

„Топлица мој завичај“, „Волим 

Топлицу, ту остајем“, „Стазама којим 

су ходали храбри“, „Јунаци Гвозденог 

пука“, и „Осам векова светосавља“.

Заинтересовани радове могу 

послати до 15. јуна, а проглашење 

најбољих је планирано у оквиру 

обележавања Видовдана.

Пријаве и предлоге за доделу 

признања могу се послати на адресу 

Топлички управни округ - за Органи-

зациони одбор за обележавање 

Светопличког видовданског сабора 

2022. године, Таткова бр. 2, 18400 

Прокупље.

Поводом одржавања Светопличког видовданског сабора

Уручени дресови најуспешнијим ученицима на спортским такмичењима

18. маја 2022.

Један од садржаја манифестације 

„Музеји за 10“, који је одушевио 

публику, издвојио се својом маштови-

тошћу и креативношћу, али и жељом 

ученика Техничке школе „15. мај“ да 

буду посебни.

–Тема ревије су биле матурске 

хаљине које су ученици смера „Те-

хничар моделар одеће”, у сарадњи са 

својим предметним наставницима, 

идејно осмислили и технолошки 

реализовали. Свака хаљина је одисала 

отменошћу, стилом и елеганцијом и 

сачињена је вештим рукама ученика 

ове струке, рекла је директор Техни-

чке школе „15. мај“ Биљана Миленко-

вић, додајући да се оваква ревија у 

организацији њихове школе одржава 

по први пут.

Она је навела да је за ову изложбу 

урађено седамнаест хаљина, које су на 

ревији представиле ученице Техничке 

школе.

Техничка школа „15. мај“ има 537 

ученика, који су распоређени у 21 

одељење у четири подручја рада, 

текстилство, електротехника, маши-

нство и обрада метала и саобраћај.

–Све хаљине су једноставног 

кроја, али са пуно детаља и украса и у 

свакој хаљини уткано је пуно љубави, 

времена и рада. Сви ученици су били 

на заједничком задатку, помагали су 

једни другима, како би све функцио-

нисало без грешке, баш као на профе-

сионалним ревијама. Ми смо задово-

љни целом реализацијом ревије, а 

публика је показала да јој се свиђају 

креације наших ученика. Ово је 

свакако потврда доброг и квалитетног 

рада и наших ученика, али и професо-

ра који раде са њима, истакла је 

психолог у овој школи Марија Мило-

шевић.

За колекцију су коришћени 

једноставнији и не превише скупи 

материјали, јер је циљ био  да се 

покаже, да са мало уложеног новца 

ученици могу да направе изузетне 

креације на начин како то раде куће 

високе моде.

Уз драмски приказ настанка 

хаљина, музичког и ревијалног дела 

вечери, Техничка школа је својим 

гостима и посетиоцима представила 

све лепоте овог креативног занимања.

–На овај начин желели смо да 

упутимо посебан позив млађим 

матурантима да нам се придруже у 

освајању нових знања и упишу смер 

„Техничар моделар одеће” и тако 

закораче у овај чаробни свет стварања 

Креације ученика Техничке школе одушевиле посетиоце

Тренутак моде и маште

Љ.М.

Љ.М.

Л.С.

Љ.М.
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успехе. Надам се да ћете у новим 

дресовима још боље тренирати и 

оставаривати веће и запаженије 

успехе, казала је већница Вељовић 

и додала да ће Град Прокупље увек 

подржавати школски спорт и 

младе, талентоване спортисте.

маштовитих и интересантних креа-

ција. У нашој школи од 1975. године 

постоји грана текстилства и некада су 

се ученици учили кројењу мушких 

одела, подвукла је дире-кторка ове 

прокупачке школе Биљана Миле-

нковић.

Због великог интересовања ревија 

и у Дому културе

23. маја 2022.

Пред бројним посетиоцима у 

Дому културе, ученици Техничке 

школе „15. мај“ представили су 

матурске хаљине, и овај пут, баш као 

на ревији у оквиру манифестације 

„Музеји за 10“, наишли на подршку за 

оно што раде  у  оквиру смера 

„техничар-моделар одеће“. Гости 

њихове ревије били су и студенти 

завршних година са Академије 

струковних студија у Лесковцу, који 

су овом приликом приказали 11 својих 

модних креација.

Модну ревију „Тренутак моде и 

маште“ припремили ученици и 

настваници текстилне струке. Сам 

догађај је употпуњен музичким делом 

програма и драмским приказом 

ученика ове школе.
Ученица другог разреда смера 

„техничар-моделар одеће“ Миљана 

Арсић, овом приликом је позвала све 

оне који ће на јесен уписати средњу 

школу да за своје занимање изаберу 

управо ово које она учи. Нагласила је 

да се настава у овом смеру одвија у 

најсавременијем кабинету, који има 

све оно што му је потребно за рад и 

постизање добрих резултата.
Техничка школа „15. мај“ има 537 

ученика, који су распоређени у 21 

одељење у четири подручја рада, 

текстилство, електротехника, маши-

нство и обрада метала и саобраћај.



Отворена изложба „Немањићи – рађање краљевине“ у прокупачком Музеју

У духу средњевековне српске културе
11. маја 2022.

У Народном муезју Топлице 

отворена је изложба костима  под 

називом „Немањићи –  рађање 

краљевине”, коју су Прокупчани 

могли да погледају до крајамаја ове 

године. Изложбу чине костими и 

одећа Немањића, владара, ратника и 

црквених великодостојника, који су 

наменски стварани за истоимену 

серију Радио телевизије Србије. 

Аутор је Петар Ђиновић, директор 

галерије поменуте телевизијске 

куће.

–Ови костими су део онога што 

наша телевизијска кућа има. Радећи 

на њој, желео сам да створим нешто 

што ће бити занимљиво младим 

људима, да их мотивишем да читају 

и сазнају што више о овом периоду 

наше државе. Ми имамо Светог 

Саву, а то је нешто што мало која 

земља има. Када бисмо мало више 

сагледали тај период, живот би нам 

био квалитетнији, рекао је аутор 

Ђиновић и додао да му је намера 

била да млади људи схвате да су и 

тада, пре хиљаду година била тешка 

времена, али да у сваком времену 

постоје добра и успешна решења.

Наглашава да је изложбом 

посебно желео да скрене пажњу и 

мотивише људе да се позабаве тим 

библијским временом стварања 

државе и организовања српског 

народа.

На овој мини поставци „Нема-

њићи – рађање краљевине“ заинте-

ресована публика у Прокупљу, могла 

је да види владарску одећу Стефана 

Немање, попут оне у којој је предста-

М.М.

Свечано обележили 92. рођендан
24. марта 2022.

У Прокупљу је свечано обележен 

Дан Народне библиотеке „Раде 

Драинац“ која је основана још давне 

1930 године.

Свечаном обележавању прису-

ствовали су заменик градоначелника 

Прокупља Мирослав Антовић и 

члан Градског Већа задужена за 

културу Милица Ерић, професор др 

Горан Максимовић са Филозофског 

факултета у Нишу, представници  

прокупачких институција културе и 

љубитељи писане речи.

Поздрављајући присутне заме-

ник градоначелника Мирослав 

Антовић уз честитке, запосленима у 

библиотеци је пожелео још много 

успешних година у којима ће и 

надаље наставити успешно да раде и 

да имају што више читалаца.

–Што се тиче локална самоу-

праве могу да кажем да смо ту да као 

и  увек помогнемо у  набавци 

књижног фонда а како је извесно у 

најскорије време локална самоупра-

ва ђе се постарати да Народна 

библиотека Раде Драинац добије 

адекватан простор у коме ће радити, 

истакао је Анотовић.

Он је овом приликом рекао да се 

активно ради на решавању смештаја 

библиотеке и да има реалних изгледа 

да се тај вешедецениски просторни 

проблем те установе брзо и трајно 

реши.

Честитајући рођендан библио-

теци члан Градског већа задужена за 

културу Милица Ерић је нагласила 

да ова културна установа из године у 

годину све више напредује и да 

незадрживо иде узлазном линијом. 

Она је осврђући се на историјат 

подсетила и на 1961. годину када је 

та библиотека постала матична за 

Општину Прокупље.

Такође је подвукла да је 1973. 

године у библиотеци отворено 

Дечије одељење и да те године она 

добија име Народна библиотека 

„Раде Драинац“, а да је 1994. године 

постала матична за читав Топлички 

округ.

–У духу развоја нашег града 

библиотека је отворила врата 

младима, наклоњеним стваралаштву 

са жељом за стицањем нових знања, 

казала је Ерић и додала да је веома 

важно подстицати децу да читају јер 

то је прави пут у напредовању, 

правилном одрастању и формирању 

стабилних личности.

–Драго ми је да видим овде пуно 

деце и да сте им припремили 

изненађења и поклоне.  Ја им 

поручујем да се држе књиге, да је 

чувају, јер је она навеће богатство, 

нагласила је Ерић.

Честитајући празник библи-

отеци Милица Ерић је истакла да се 

нада да ће у блиској будућности бити 

изграђена нова зграда библиотеке и 

да су већ предузети кораци који воде 

ка сигурном и брзом остварењу тог 

циља.

Госте и присутне поздравио је и 

директор Народне библиотеке „Раде 

Драинац“ Драган Огњановић, који је 

истакао да је поносан што су међу 

њиховим најактивнијим члановима 

млади и деца. Он је овом приликом 

уручио признања и пригодне по-

клоне од најновијих књижевних 

издања, најстаријим и најмалађим 

члановима библиотеке, као и наја-

ктивнијим читаоцима. Признања су 

уручена за 2021. и 2022. годину 

пошто је претходне године ова 

манифе стација  изо стала због 

пандемије корона вируса.

Као  на јмлађи  чит аоци  на 

Дечијем одељењу награђене су 

трогодишња Миа Станковић и 

нешто млађа Дуња Томашевић. 

Најактивнији чланови тог одељења 

били су Павле Раденковић, Лука 

Анђелковић, Матеја Митић и Јана 

Павличевић.

Награде су добили и најакти-

внији читаоци одељења за старије 

осамдесетседмогодишњи Божидар 

Стајковић, Слађана Матовић, Мо-

мчило Фолић и Мирјана Миљковић.

Да би ова свечаност била у 

рођенданском духу и како су међу 

го стима преовладавала  деца , 

постарао се стиховима Душка 

Радовића уз гитару, песник и глумац 

прокупачког позоришта „Хранислав 

Драгутиновић Срђан Живковић-

Сиђа.

Прокупачка библиотека „Раде Драинац“

вљен на споменику, ратничку 

опрему Стефана Првовенчаног, 

свечану одору архиепископа Саве, 

свакодневне хаљине Немањине 

супруге Ане, прве и друге жене 

Стефана Првовенчаног – Евдокије и 

Ане Дандоло.

Уз костиме, на изложби су могле 

да се виде и реплике средњовековног 

оружја и оруђа. Ова несвакидашња 

изложба, свакако јебила атрактивна 

за све посетиоце, јер су имали 

прилику да осете дух средњевековне 

српске културе. Л.С.
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У Спомен соби „Раде Драинац“

Промоција зборника Књижевни легати у институцијама културе
25. марта 2022.

У склопу обележавања 92. рође-

ндана прокупачке Народне библи-

отеке „Раде Драинац“ у Спомен соби 

„Раде Драинац“ промовисан је 

зборник „Књижевни легати у инсти-

туцијама културе, сталне књижевно-

меморијалне поставке и задужбине у 

Србији: садашњост и перспектива“.

Зборник је на иницијативу про-

купачке библиотеке, која је и издавач, 

у сарадњи са више аутора из области 

књижевности и библиотечке делатно-

сти приредио професор Горан Макси-

мовић са Филозофског факултета у 

Нишу.

-Зборник, који је припреман 

током 2021. године угледао је светло  

дана захваљујући упорности и 

прегнућу аутора, који су и током  

пандемије „корона вируса“ док  

библиотеке нису радиле, успели да 

прикупе и систематизују драгоцену 

легатску грађу, како би је на овај 

јединствен начин приказали јавности, 

рекао је  на промоцији Драган 

Огњановић директор прокупачке 

библиотеке „Раде Драинац“ .

Он је истакао да је „Зборник 

књижевних легата“ окупио триде-

сетак аутора из Србије, региона, а 

видно место је заузела и једна Руски-

ња, Галина Васиљевна Алексева  са  

легатом Лава Николајевића  – Толсто-

ја из Јаснопољанске библиотеке.

О друштвеној улози књижевних 

легата говорио је приређивач профе-

сор др Горан Максимовић који је 

истакао да уводни текст Галине Васи-

љевне најбоље говори о њиховој 

вредности и указује на велики значај 

библиотекарства у тој области.

Максимовић је нагласио да је овај 

„Зборник књижевних легата“ у неку 

руку и омаж људима који раде на 

прикупљању старих ретких књига у 

својим срединама, признање њиховом 

раду и залагању којим непрестано 

истражују и унапређују ту област 

књижевности.

О зборнику је говорила и члан 

уређивачког одбора професор др 

Мирјана Бојанић-Ћирковић која је се 

захвалила на сарадњи прокупачкој 

библиотеци и свима који су уче-

ствовали у настајању Зборника. Она 

М.М.

У Народном музеју Топлице отворена изложба „Топличани у нацистичким логорима“
20. априла 2022.

Поводом обележавања 22. априла 

Дана сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату у Народном 

музеју Топлице отворена је изложба 

„Топличани заточеници логора у 

Аустрији и Норвешкој у Другом 

светском рату“, аутора Дарка Жарића 

саветника и Маје Димић историчара у 

том музеју.

Ради се о изложби која је први пут 

приказана 2013. године поводом 

обележавања 70 година од дана када је 

прва група Топличана одведена у 

нацистичке логоре и коју је финана-

сирало Министарство културе Републ-

ике Србије са близу 200.000 динара.

Изложбу је отворио в.д. директор 

музеја Драган Поповић подсећајући да 

је тих ратних година у логорима којих 

је било око 2.000 на територији тада 

поробљене Европе било заточено и 

више од 300 Топличана.

Како је истакао аутор изложбе 

Дарко Жарић тада је из Топлице 190 

људи  одведено  у  Матхаузен  у 

Аустрији, а 124 Топличана је било 

заточено у 23 логора у Норвешкој.

–Ова изложба представља симбол 

страдања и стравичних злочина који су 

се дешавали током Другог светског 

рата а велики део овде изложених 

експоната, докумената, слика и 

предмета је прикупљена одмах после 

завршетка Другог светског рата, накох 

ослобођења тих логора, а велики број 

смо добили од потомака логораша из 

њихових приватних архива, истакао је 

Жарић.

–Немамо прецизне податке колико 

се Топличана вратило из тих логора 

смрти, рекао је Жарић и додао да се зна 

да је из старе Југославије одведено око 

4.200 људи у логоре, а даје само њих 

1.500 успело да преживи, међу којима 

и неколико десетина Топличана.

Жарић је подвукао да је један од 

најпознатијих заточеника Матхаузена 

био Драган Поповић, оснивач про-

купачког музеја који је у том логору 

успео да „превари смрт“ и преживи две 

године, упркос настојању нациста да 

животе логораша храном и условима 

сведу на највише највише шест месеци 

живота.

Изложба, коју ће Прокупчани моћи 

да виде до 5. маја, садржи 365 разних 

фотографија из логора и слике 

преживелих, изложених на 33 паноа, 

мноштво писаних сведочанстава 

логораша, докумената, личних пре-

дмета, међу којима посебно место 

заузима и једна логорашка блуза коју је 

заточеник донео на себи кући врати-

вши се из заробљеништва, једина која 

је у поседу неког од музеја у Србији.

Поводом дана сећања на жртве холокауста

је нагласила да је зборник значајан јер 

даје мање познате информације о 

много важних  писаца, почев од 

Топлице, преко Лесковца, Ниша, 

Грачанице па све до Русије.

Образлажући детаљно сваки 

сегмент у зборнику и осврћућу се на 

сваког аутора понаособ, библиограф 

Гордана Ђилас је истакла да је Драган 

Огњановић успео да направи идеалан 

спој и да у уређивачки одбор окупи и 

професоре универзитета и библио-

текаре спремне за сарадњу на проје-

кту везаном за легате, а све у циљу 

боље видљивости библиотека.

На промоцији Зборника књиже-

вних легата у Прокупљу учествовали 

су и аутори и директори библиотека из 

југоисточне Србије ,  из  Ниша, 

Лесковца, Пирота, Врања, Бора и 

Зајечара и других места.

М.М.
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Одржана промоција књиге Србијанке Станковић

„И тако у бескрајно“
20. априла 2022.

У Дому културе одржана је 

промоција књиге „И тако у бескрајно“, 

младе књижевнице Србијанке Ста-

нковић из Прокупља.

Промоција је одржана на неуоби-

чајени начин онако како је ауторка и 

замислила да публици представи своје 

ново књижевно стваралаштво.

На сцени прокупачког позоришта 

глумице су публици представиле 

кратке приче у чијем средишту је жена 

са свим својим проблемима, срећним и 

несрећним тренуцима. Како каже 

ауторка, свака глумица представила је 

једну причу, а бирала их је тако да по 

карактеру и сензибилитету одговорају 

јунакињи.

–Веома сам срећна и задовољна 

како је протекла промоција, а посебно 

ми је драго што су актери мојих прича 

на веран начин приказани публици, 

која то свакако заслужује, каже 

ауторка. Она истиче да су њене приче 

из савременог живота уствари свако-

дневница сваке од нас, али да јих је 

рецезент Милица Миленковић назвала 

Концерт „Сусрет генерација“ одушевио публику
4. маја 2022.

Концерт Културно уметничког 
друштва „Абрашевић“, који је одржан 
под називом „Сусрет генерација“, 
имао је посебно значење за све 
учеснике, али и изазвао велико 
интересовање прокупачке публике. У 
њему су учествовали припадници 
готово свих генерација певача, 
свирача и играча, који су први пут 
заиграли, запевали или засвирали у 
овом Културно уметничком друштву, 
почев од 1976. године, када је „Абра-
шевић“ обновљен и ради под кровом 
Дома културе, па до данашњих дана.

Богат програм, у коме публика 
сваки пут са истим одушевљењем и 
жаром ужива, отворила је екипа 
најмлађих фолкориста, који су игром 

„Ја посејах лубенице“, савладали и 
своје  прве кораке.  По сле њих, 
генерација играча ветерана одиграла је 
сплет „Староградских игра“. У овом 
програму било је наравно места и за 
певаче, па се тако публици предста-
вила и Дуња Марковић, која је прави 
представник оне генерације, која је у 
„Абрашевићу“ од најранијег дети-
њства и расте заједно са њим. Она је 
отпевала песму „Игра коло под Ви-
дин“. Пред публику су ове вечери 
изашли и играчи генерације с краја 90-
тих година.

Представили су се „Играма из 
Пирота“, док је генерација старијег 
дечијег ансамбла извела „Игре из 
Владичиног Хана“. На велико задо-
вољство бројне публике наступио је и 

дует певача овог друштва са песмом 
„Благујно дејче“, а потом су „Краљи-
чке игре“ извеле ветеранке, док су 
сплет игара са Старе Планине, извели 
нешто млађи, али једнако искусни 
фолкористи. Овом приликом Зорица 
Савић представила се старом македо-
носком песмом „Јано мори, севдали-
но“, која је и ове, као и прошле године у 
Раковици, на такмичењу радијских 
певача, као представник Прокупља, 
освојила прво место. Нада Радовано-
вић, је била још један врсни вокални 
интерпретатор, који се публици 
представио песмом „Санак ме мори“. 
Овај програм, како су навели извођачи, 
не би био комплетан да у њему нису 
биле заступљене и игре из нашег краја. 
Ветерани  КУД-а „Абрашевић“ 
одиграли су сплет „Топлица“, док је на 

самом крају програма, још једном 
наступила средња генерација фолкло-
риста са играма из Косанице.

Цео концерт одржан је уз пратњу 
оркестра, који чине Драгутин Ђорђе-
вић Челебон, Небојша Даниловић 
Бенкс, Александар Луковић, Јован 
Илић и Бобан Костић.

Као и све концерте до сада, и овај је 
прокупачка публика испратила са 
великим одушевљењем, а организатор 
је обећао да ће „Сусрет генерација 
КУД-а „Абрашевић“ постати тради-
ција и лепа прилика да на једном месту 
сви заједно уживамо у споју младости 
и искуства више генерација, које 
својом љубављу и посвећеношћу 
народној песми и игри, доприносе 
њеном очувању унапређењу.

У организацији прокупачког Дома културе

Љ.М.

збирком савремених бајки за одрасле.

–Бајке су јер говоре о срећним и 

несрећним догађајима, о животима у 

којима се преплићу радост, туга, 

проблеми, који се на крају реше, јер 

свака од јунакиња тежи ка разрешењу 

својих проблема. Ова књига је моје 

комплетно остварење, мислим да сам 

се свакако нашла у овом књижевном 

жанру, каже ауторка и подсећа да је 

њена прва књига „Ана је чекала“ 

драмски текст који она такође жели да 

негује у свом даљем књижевном 

стваралаштву.

Приче „И тако у бескрајно“ 

публици су представиле глумице 

Тијана Петровић, Анастасија Цвија-

новић, Љиљана Илић, Луција Лакиће-

вић и ауторка, Србијанка Станковић.

Рецензију књиге је поред Милице 

Миленковић радио и прокупачки 

песник Љубиша Красић, који је рекао 

да “ова књига прича сваког од нас учи 

да воли стварног човека у сваком и да 

сва неосмишљеност живота последица 

је додворавања туђим хтењима и 

сопствене слабости да се одупремо 

модрицама из детињства.“

Л.С.
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Млади песници на манифестацији „Музеји за 10“

17. маја 2022.

Књижевна омладина Прокупља, 

одржала је музичко-поетско вече под 

називом „Моћ речи“, и на тај начин 

се још једном придружила обележа-

вању манифестације „Музеји за 10“.

–Назив нашег књижевног сусре-

та је гласио „Моћ речи“, што Књиже-

вну омладину Прокупља оставља у 

наслеђе Топлици и Србији. Све што 

су деца писала, односи се на смисао 

живота, а својим стиховима су слала 

поруке да треба говорити моћне 

речи, оне које не боле, не осуђују и не 

повређују. Овим путем, млади су 

нагласили да треба наћи праву меру 

у употреби речи и језика, рекла је 

председник Књижевне омладине 

Прокупље Ивана Ђурковић.

Она је истакла да се речима могу 

дочарати нејлепша и најтежа осе-

ћања, а у складу са овогодишњим 

слоганом „моћ музеја“, под којим се 

одвија цела манифестација, они су 

кроз стихове исказали колика је моћ 

речи.

–Књижевно вече је предста-

вљало и поетски и музички тобоган, 

јер разноврсност одговора на ову 

тему је богатство. Љубитељи писане 

речи, овом приликом могли су чути 

Шобићеву и Врањковићеву песму, 

али и најлепше речи из народне 

песме. Ауторски стихови младих из 

Књижевне омладине Прокупља, 

права су мера обликована најмоћни-

јим речима, нагласила је председник 

ове младе књижевне дружине Ивана 

Ђурковић.

У музичком делу представили су 

се Ђорђе Вељовић и Нађа Крговић 

на гитари, док су за клавиром били 

Петар и Пaвле Јоксимовић.

Стихове су читали Данијел Сте-

вановић, Миа Минић, Милена 

Јанковић, Наталија Бобић, Светлана 

Николић и Кристина Милошевић.

Ово је била прилика да Народни 

музеј Топлице уручи захвалницу 

КОП-а и Дому културе за тради-

ционално учешће на манифестацији.

Моћ музеја
16. маја 2022.

Креативним и маштовитим про-

грамом, Народни музеј Топлице се и 

ове године придружио, манифестацији 

„Музеји за 10“. Манифестација 

„Музеји за 10“ је национална музејска 

иницијатива, највећа у Србији и 

јединствена у Европи, која се ове 

године одржана по осми пут, са жељом 

да се током седам дана бесплатних 

музејских програма, обележе три 

важна датума: Међународни дан музе-

ја, Европска ноћ музеја и Национална 

недеља музеја.

–Наставили смо лепу сарадњу са 

свим основним школама, Музичком 

школом „Корнелије Станковић“, 

Домом ученика средњих школа и 

установама културе. Манифестацији 

су се по први пут прикључили и Одсек 

за пољопривредно-прехрамбене 

студије у  Прокупљу, Топлички вино-

гради, удружење „Југ Богдан“, Пре-

дшколска установа „Невен“, Дневни 

боравак „Сунце“ и Едукативни центар 

„Мудрица Паметница“. Разноврстан 

програм одржан је на више локација у 

Прокупљу, Музеју, Галерији, у Спомен 

соби „Гвоздени пук“, на шеталишту. 

Наравно, морамо да нагласимо да се по 

први пут у манифестацију укључила и 

Куршумлија, где је координатор 

Милена Вукајловић. И код њих је на 

различитим локацијама било могуће 

видети и чути занимљиве садржаје, 

рекла је координатор манифестације за 

Прокупље Александра Ђукић.

Л.С.

Креативни и интересантни садржаји у недељи музеја

Моћ речи

Овогодишњи 53. „Драинчеви 

сусрети песника“ традиционално су 

почели полагањем цвећа и поетским 

програмом на Драинчевом гробу у 

Београду. Песнички караван чинили 

су песници из Прокупља, Житорађе 

и завичајци из Ниша и Парћина. У 

поподневном програму у Књиже-

вном клубу „Борисав Станковић“ 

учествовали су и песници из Београ-

да, представници Удружења књиже-

вника Србије.

Концертом истакнутог музичара 

Николе Врањковића у Дому културе, 

у Прокупљу је званично почела 

овогодишња књижевна манифе-

стација „Драинчеви сусрети песни-

ка“.

Прокупачка публика је показала 

велико интересовање за овај концерт, 

а организатор традиционалне пе-

сничке манифестације, омогућио је 

посетиоцима да уживају у несва-

кидашњем догађају. Никола Вра-

њковић је композитор, певач и 

гитариста и један од најизразитијих 

песничких гласова у савременој 

српској рок музици, који се овдашњој 

публици представио по први пут. Са 

њим су свирали и Данило Икоди-

новски (гитариста и певач групе 

Consecration) и Иван Зорановић 

(гитариста и мултиинструмента-

листа – свирао турнеје са Ђорђем 

Балаше-вићем, Галијом, Забрањеним 

Мајски део манифестације „Драинчеви сусрети песника“

Садржаји посвећени млађој публици
27. априла 2022.

пушењем и др.).

–Врањковић је аутор две књиге 

песама „Заовдеилизапонети” и „Бре-

меплов”, а од 1991. до 2013. године 

водио је алтернативни рок састав 

“Блок аут”. Добитник је награде 

„Струне од светла” која се додељује 

за посебан допринос афирмацији 

песни-чке речи у рок и блуз музици. 

Његов двоструки албум „Верона-

утика” је по гласовима слушалаца 

радија Београд 202 проглашен за 

најбољи албум 2017. године, истакао 

је Драган Огњановић, директор 

Народне библиотеке „Раде Драинац” 

у Прокупљу.

У оквиру књижевне манифе-

стације „Драинчеви сусрети песни-

ка“ одржано је вече топличке пое-

зије, на коме је учествовало 12 песни-

ка из све четири општине Топличког 

управног округа.

-Традиционално Драинцу у част 

песници су и овај пут читали своје 

стихове посвећене овом великом 

ствараоцу. Потрудили смо се да овај 

део сусрета посветимо младима, па је 

тако програм настављен музичко-

поетским наступом триа из Ниша 

„Лутајућа срца“, кога чине Споменка 

Ђокић, Влада Црномарковић и 

Милош Паолић, рекао је директор 

Народне библиотеке „Раде Драинац“ 

Драган Огњановић.

Он је истакао да су песници 

обишли школе у Топличком округу 

где су одржали песнички час.

-Са најмлађим Топличанима дру-

жио се Мома Драгићевић из Кру-

шевца, Биљана Станојевић из Ниша 

и Срђан Живковић из Прокупља. 

Посетили смо и Блаце, Малу Плану и 

Житорађу, јер се показало да се 

оваквим дружењима радују подје-

днако и деца у селу и у граду. Одлу-

чили смо да овај пут обрадујемо 

малишане у сеоским срединама, јер 

су у претходним годинама, у друже-

њу са песницима, више имала 

прилике да уживају деца у градским 

школама, објаснио је Огњановић. 

Л.С.

Л.С.
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У Прокупљу промовисан роман „Троструки агент“

19. маја 2022.

У прокупачкој Библиотеци „Раде 

Драинац” промовисан је најновији 

роман „Троструки агент“ Топли-

чанина, писца и политиколога доце-

нта, др Драгана Луковића.

На промоцији су о књизи говорили 

рецензент издања доцент др Раде 

Вучићевић, књижевни ктитичар и 

писац, као и Вања Булић, писац и 

познати телевизијски новинар и 

водитељ.

Говорећи о роману „Троструки 

агент“ који има одлике шпијунско-

акционог трилера, Раде Вучићевић је 

рекао да Луковић овим делом у нашу 

савремену приповедачку, мало успа-

вану белетристику, уноси нешто 

убрзано, уметнички вредно, ново и 

освежава невероватно узбудљивим 

штивом, сазданим од акције, драмских 

заплета и сваковрсних изазова који 

читаоца потпуно обузимају и не 

дозвољавају му да престане да чита у 

ишчекивању нових догађаја који се 

непрестано нижу.

–Писац је маниром искусног 

приповедача, радњу свог романа 

сместио у нама скору будућност, дакле 

то су долазеће године, које нас уморне, 

фрустриране и сиромашне, али већ 

демократизоване у европској поро-

дици тек очекују, доносећи нам са 

собом нове кодексе понашања, друга-

чије међуљудске односе, казао је 

Вучићевић и објаснио да је у роману 

Србија већ чланица НАТО пакта, ЕУ и 

савезник Америке, па је тиме  постала 

мета исламских фундаменталиста.

Говорећи о Луковићевом ствар-

алаштву, Вучићевић је рекао да је он 

једнако добар као прозни писац и као 

песник, а уз то и научни стваралац. 

Такође је навео да уједно и велики 

познавалац ислама кроз опцију теро-

ризма и шпијунаже, што све јако 

занима и интригира јавност и о чему се 

говори у Луковићевој књизи „Тро-

струки агент“ која се чита у једном 

даху.

Вања Булић је истакао да је 

импресионирам идејом и радњом 

романа  који  је  према његовом 

мишљењу требао да буде смештен у 

мало даљу будућност, рецимо у 2027. 

годину, као и да је све написано 

реално, могуће и тако јасно и нама 

блиско, а пројектовано у будућност.

М.М.

„Топличка седма трака“ нова рубрика
8. априла 2022.

Књижевни ствараоци, окупљени 

око Дома културе, обрадовали су 

читаоце двобројем часописа „ТОК“, 

који су представили у овој установи.

Поред редовних рубрика које се 

у сваком броју нађу на страницама 

овог часописа, 60. број доноси 

новину.

–Реч је о рубрици „Топличка 

седма трака“, где ћемо убудуће 

објављивати приказе филмских 

остварења, осврт на неке најзнача-

јније личности из света филма и 

позоришне уметности везане за 

Топлицу. Први такав текст урадио је 

Дејан Дабић, а његов назив је „Ду-

шан Јанићијевић – скромна и досто-

јанствена звезда домаћег филма“, 

рекла је уредник прозе „ТОК-а“ 

Србијанка Станковић.

Чланови редакције истичу да су и 

овај пут дали прилику младим ауто-

рима да се представе.

–Поред рубрике „Овде је небо 

моје“, где су заступљени ствараоци из 

Топлице, значајна је и рубрика Књи-

жевне омладине Прокупље, где су 

објављени поетски радови. Такође, 

врло битна и важна рубрика јесте 

„Сретењски сусрети“, у којој љубите-

љи писане речи могу прочитати 

радове учесника ове манифестације, 

нагласила је уредник прозе „ТОК-а“ 

Србијанка Станковић.

На промоцији су говорили и 

остали чланови редакције Љубиша 

Красић, Саша Миловановић, Драган 

Огњановић и Данијел Јовановић.

Промоција двоброја часописа ТОК

вљивања прве Траклове збирке 
„Песме“.

„Посвете Георгу Траклу”, како 
гласи поднаслов наведене књиге, 
груписане су у три шире целине, 
поезију,прозу и графике. Први део, 
природом самог стваралаштва 
Георга Тракла,али и поетике оних 
који у његовом духу стварају, „би-
фуркује” у две целине: Костићеве 
Паланскове преводе/препеве песама 
Георга Тракла и оригинална ,уме-
тничка остварења – „Шеснаест 
сонета за Георга Тракла” Звонимира 
Костића Паланског, поему „Георг 
Тракл: ко је он могао бити?” Јована 
Младеновића и циклус песама 
„Тешка киша” Добривоја Јевтића, 

истакла је Бојовић-Ћирковић.
Књигу су приредили Звонимир 

Костић Палански и Јован Младе-
новић. а објављена је у издању 
Народнe библиотекe „Раде Дра-
инац“ , Scero Print и Edicije Testa-
mentum.

Георг Тракл, велики аустријски 
песник, рођен је и одрастао у 
Салцбургу. Објавио је само једну 
књигу поезије пре своје преране 
смрти. Сматра се највећим песником 
експресионизма, а његова фасцина-
нтна поетика блиска је Хелдерли-
новој. Истиче се његова духовна 
повезаност са Рембоом и Лотреамо-
ном, мада је Тракл потпуно самосво-
јна појава у свету поезије.

Промоција књиге о аустријском песнику Георгу Траклу
У организацији Народне библиотеке „Раде Драинац“

13. маја 2022..

Између стварности и фикције

Одмах после отварања изложбе 
дигиталних графика аутора Ивана 
Мишића, у галерији „Божа Илић“, 
љубитељима писане речи, предста-
вљена је књига „Де Профундис – 
Посвете Георгу Траклу“. О њој су 

говорили др Горан Максимовић, 
Јован Младеновић, др Мирјана 
Б о ј а н и ћ  Ћ и р ко в и ћ  и  Д р а г а н 
Огњановић.

„Књига Де Профундис – посвете 
Георгу Траклу“ објављена је пово-
дом 130 година од рођења Георга 
Тракла, 100 година од завршетка 
Великог рата и 108 година од обја-
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16. маја 2022.

У величанственој атмосфери 

пред близу 2.000 гледалаца у хали у 

Прокупљу рукометаши Топлича-

нина савладали су Врање резулта-

том 22:19 (12:8) и тако остварили 

историјски успех и пласирали се у 

Супер лигу Србије. Ношени фанта-

стичном подршком са трибина 

рукометаши Топличанина одиграли 

су сјајну утакмицу и у одбрани и 

нападу и више него заслужено 

дошли су до победе и до највећег 

успеха у историји клуба. Ниједног 

тренутка питање победника није се 

доводило у питање, од самог старта 

рукометаши Топличанина ставили 

су гостима до знања ко је моти-

висанији и ко више жели и заслу-

жује победу.

Најефикаснији у екипи Топли-

чанина био је Урош Јевтић са 8 

голова који је био више него 

сигуран и готово непогрешив са 

линије од 7 метара и у најтежим 

моментима давао неопходну сигу-

рност игри Топличанина, Иван 

Димитријевић се 4 пута уписао у 

стрелце, по 3 гола постигли су Урош 

Станковић и Александар Ћирић, 

два гола је постигао капитен Љубо-

мир Јанићијевић а по један Милош 

Јовановић и Сеад Међедовић. У 

Уручен пехар и додељене медаље
23. маја 2022.

У свечаној атмосфери пред око 500 

гледалаца у последњем колу руко-

метног првенства Супер Б лиге ру-

кометаши Топличанина савладали су 

екипу Прибоја резултатом 35:29 

(16:15). Овом победом рукометаши 

Топличанина остварили су 22. победу 

у првенству из исто толико одиграних 

кола што је потврда доминације и 

Пријем за прваке Србије у стрељаштву
17. маја 2022.

Градоначелник Прокупља Ми-

лан Аранђеловић организовао је 

пријем за чланове Стрељачког клуба 

Топличанин 1887 који су на прве-

нству Србије за пионире и пионирке 

које је одржано у Суботици освојили 

и екипно и појединачно златне 

медаље.

–Честитам вам на великом ре-

зултату, највећем успеху екипно у 

историји прокупачког стрељаштва. 

Ми као град трудићемо се да пом-

огнемо да напредујете, да попра-

вимо услове за тренирање како би 

резултати били још бољи. Финанси-

јска средства која сте добили од 

града уложили сте у децу и ми ћемо и 

даље такве клубове подржати и 

помоћи. Имате обећање да ћете 

следеће године бити сагледани боље 

што се тиче буџета, а потрудићемо се 

да и услови за тренинг буду бољи у 

неком новом простору, рекао је 

Милан Аранђеловић градоначелник 

Прокупља.

Небојша Павловић, тренер Стре-

љачког клуба Топличанин 1887 

истакао је да су млади стрелци на 

прави начин представили клуб и 

град Прокупље.

–Да није било помоћи града 

ништа од овог не би било. Труд и рад 

увек дају добре резултате. Предано 

смо радили све ове године да бисмо 

направили овај успех. Трудићемо се 

да ово буде почетак континуитета 

освајања пехара сваке године, 

истакао је Павловић.

Иначе на првенству у Суботици у 

конкуренцији од 32 екипе, где је 

учествовало преко 100 пионирки из 

читаве Србије, шампионску титулу 

узеле су стрелкиње Топличанина 

1887 у саставу Матрија Нешић, 

Ангелина Младеновић и Марта 

Љ.М.

Рукометаши Топличанина шампиони Супер Б лиге

екипи Врања истакао се Стаме-

нковић са 6 голова. Треба истаћи 

фантастични партију пивотмена 

Топличанина Милоша Јовановића 

који је проглашен за играча ута-

кмице, а сјајан је био и на голу Лазар 

Минић. Екипу је сјајно са клупе 

водио тренер Миљан Манић који 

заслужује све честитке за макси-

малан учинак и све победе у 

овогодишњем рукометном прве-

нству Супер Б лиге.
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Нешић које су упуцале фантасти-

чних 545 кругова. У појединачној 

конкуренцији шампион државе је 

наша Ангелина Младеновић са 184 

круга док је друго место освојила 

Марија Нешић такође са 184 круга 

али са нешто слабијом другом 

серијом.

заслуженог пласмана у елитни ранг 

рукометног такмичења. Утакмица је 

искоришћена за свечаност уручења 

победничког пехара екипи Топли-

чанина и медеља играчима и руково-

дству клуба. Резултат утакмице није 

био у првом плану а треба рећи да је 

тренер Топличанина пружио шансу 

свим рукометашима. Сасвим заслу-

жену титулу првака и највећи успех у 

историји Прокупачког рукомета 

остварили су Лазар Минић, Ђорђе 

Костић, Урош Станковић, Лука 

Николић, Стефан Стојановић, Урош 

Јевтић, Александар Ћирић, Дарио 

Јовановић, Лазар Младеновић, Нема-

ња Димитријевић, Стефан Стефано-

вић, Милош Јовановић, Љубомир 

Јанићијевић, Миралем Бећировић, 

Сеад Међедовић, Иван Димитријевић, 

Миљан Манић тренер као и руково-

дство клуба Љубинко Ђорђевић 

председник, Братислав Дуњић потпре-

дседник, Љубиша Милосављевић 

спортски директор и сви чланови 

Управног одбора.

М.К.

М.К.

М.К.


